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भाग एक 

पररचय िथा अवधारिा 
१.१ पषृ्टभतूम 

नेपालको संववधानले सबै वकतसमका ववभेदको अन्त्त्य गरी आतथिक समानिा, समवृि र 
सामाणजक न्त्याय सतुनणिि गनि समानपुातिक समावेशी र सहभातगिामूलक तसिान्त्िका आधारमा 
समिामूलक समाजको तनमािि गदै  ददगो शाणन्त्ि, सशुासन, ववकास र समवृिको आकाङ्क्क्षा राखेको 
छ। संववधानले संर्, प्रदेश र स्थानीय िह गरी एकल र साझा अतधकारसवहिका िीन िहको 
सरकारको व्यवस्था गरेको छ। िीन िहका सरकारको सम्बन्त्ध सहकाररिा, सहअणस्ित्व र समन्त्वयको 
तसिान्त्िमा आधाररि हनुे व्यवस्था संववधानमा उल्लेणखि छ।नेपालको संववधानले प्रदेश सरकारलाई 
प्रदेशको ववकासको प्रमखु वाहकका रूपमा स्थावपि गरेको छ। 
वागमिी प्रदेश सरकारले पवहलो आवतधक पञ्चववषिय योजना (२०७६।७७ देणख २०८०।८१) को 
स्वीकृि गरी सकेको छ । आवतधक योजना कायािन्त्वयनको महत्वपिुि औजारको रुपमा वावषिक 
योजना रहेको हनु्त्छ । चाल ुआ.व. २०७६।७७ आवतधक योजनाको पवहलो वषि भएकोले प्रदेश 
सरकारका तनकायहरुले मध्यकातलन खचि संरचना र वावषिक योजना िजुिमालाई आवतधक योजनासंग 
िादम्य हनुे गरी र तनणिि मापदण्ड र प्राथतमकिामा रवह योजना छनौट गनुि पने िथा स्थानीय 
िहहरुलाई समेि प्रदेश सरकारले सहणजकरि गनुि पने भएकोले प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
(गठन िथा कायिसञ्चालन) आदेश, २०७५ को दफा २५ वमोणजम देहाय वमोणजमको आवतधक 
योजना, मध्यकातलन खचि संरचना र वावषिक योजना िजुिमा ददग्दशिन ियार गररएको छ । 

१.२ योजनाको अवधारिा 
ववकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोि साधनलाई पररचालन गरी तनणिि योजना अवतधतभर 

िोवकएका लक्ष्य िथा उद्देश्य प्राि गने दस्िावेज हो । अको शब्दमा ववकास योजना भन्नाले समग्र 
ववकासको उद्देश्य पूरा गनि तनणिि अवतधतभर हातसल गनि तलइने लक्ष्य, नीति, रिनीति िथा कायिक्रम 
र त्यस्िा कायिक्रमलाई कायािन्त्वयन गनिका लातग चावहने स्रोि साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राि हनुे 
नतिजा सवहिको दस्िावेज हो ।  

१.३ योजनाको प्रकार र   अन्त्िरसम्बन्त्ध 

योजनाको ववषयवस्ि ुिथा प्रवणृत्तको आधारमा योजना ववतभन्न प्रकारका हनु्त्छन ्। योजनाका 
मखु्य प्रकारहरु देहाय वमोणजम रहेका छन ्। 

 



 . 
 

 

(क) कायिक्षेर र स्थानगि (Spatial)  वहसाबले तनम्न तलणखि छन ्। 

१. राविय आवतधक ववकास योजना  (National Periodic Development Plan) 

२. प्रादेणशक आवतधक ववकास योजना (Provincial Periodic Development Plan) 

३. स्थानीय िहको आवतधक ववकास योजना (Local level Periodic Dvevelopment Plan)  

१. राविय आवतधक ववकास योजना  (National Periodic Development Plan) 

नेपालको संववधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोणजम नेपाल सरकारले आफ्नो अतधकार 
क्षेर तभर रहेको ववषय र क्षेरलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आतथिक. सामाणजक र भौतिक 
ववकासको लातग आवतधक ववकास योजना िजुिमा गनुिपदिछ । राविय स्िरका नीति, ठूला आयोजना, 
अन्त्िर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादद ववषय समेटेर यो योजना नेपाल सरकारले िजुिमा  
गदिछ ।  

२. प्रादेणशक आवतधक ववकास योजना (Provincial Periodic Development Plan)  

नेपालको संववधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोणजम प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेर 
तभर रहेको ववषय र क्षेरलाई समेट्न ेगरी आ-आफ्नो प्रदेशको आतथिक सामाणजक ववकासको 
लातग आवतधक ववकास योजना िजुिमा गनुिपदिछ । खासगरी प्रदेश स्िरका आतथिक सामाणजक 
नीति, प्रदेश स्िरका आयोजना, आफ्नो प्रदेश तभरका दईु वा सोभन्त्दा बढी स्थानीय िहलाई 
समेट्ने ववकास आयोजना आदद ववषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना िजुिमा गदिछ । 
योजना िजुिमा गदाि राविय योजनासाँग िादाम्य कायम गनुिपदिछ ।  

३. स्थानीय िहको आवतधक ववकास योजना (Local level Periodic Development Plan) 

नेपालको संववधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोणजम स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार क्षेर तभर 
रहेको ववषय र क्षेरलाई समेट्ने गरी स्थानीय िहको आतथिक सामाणजक ववकासको लातग आवतधक 
ववकास योजना िजुिमा गनुि  पदिछ । खासगरी स्थानीय िहका आतथिक, सामाणजक नीति र स्थानीय 
स्िरका आयोजना लगायिका ववषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय योजना िजुिमा गदिछ 
।योजना िजुिमा गदाि नेपाल सरकारको राविय योजना र आ-आफ्नो प्रदेश सरकारको आवतधक 
योजनासाँग िादाम्य कायम गनुि पदिछ । 

संर्, प्रदेश र स्थानीय िहको आवतधक योजनाहरु बीचमा अन्त्िरसम्बन्त्ध रहेको हनु्त्छ ।जसलाई 
िल ददइएको णचरबाट स्प� ग�रएको छ। 

 

 

 

kl/ro tyf cjwf/0ff
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णचर १.१: संर्, प्रदेश र स्थानीय िहको आवतधक योजना बीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ख) समय अवतधको वहसाबले ववकास योजना मखु्यि: देहाय अनसुार हनु्त्छन । 

१) दीर्िकालीन योजना (Long Term Plan/Vision) 

२) मध्यमकालीन योजना  (Medium Term Plan) 

३) वावषिक योजना  (Annual Plan) 

  १. दीर्िकालीन योजना/सोच (Long Term Plan/Vision) 

 प्रदेशको दीर्िकालीन उद्देश्य प्राि गनिको लातग दीर्िकालीन सोच सवहिको योजना िजुिमा 
गररन्त्छ । यो योजनाको अवतध सामान्त्यिया: १५ देणख २५ वषिसम्मको हनु्त्छ । यो योजनामा 
आगामी १५ वा २५ वषिको अवतधमा योजनाको कायािन्त्वयन पतछ ववकासको अवस्था के हनुे, 
जनिाको आयस्िर, जीवनस्िर र उनीहरूले प्राि गने सेवा सवुवधाको अवस्था के हनुे, तिनीहरूको 
आाँकलन गररन्त्छ ।  

राविय  आवतधक योजना 

(राविय लक्ष्य, प्राथतमकिा र रिनीति) 

प्रादेणशक आवतधक योजना 
(प्रादेणशक लक्ष्य,  प्राथतमकिा 

र रिनीति) 

यो
जन

ा क
ाय
िक्र
म 

िथ
ा अ

नदु
ान

 

स्थानीय आवतधक योजना 
(स्थानीय लक्ष्य, प्राथतमकिा 

र रिनीति) 

खच
ि ि

था
 उ

पल
ब्ध

ी 



 . 
 

 

    २. मध्यमकालीन योजना  (Medium Term Plan) 

 मध्यमकालीन योजना सामान्त्यिया ३ देणख ७ वषिको अवतधको लक्ष्य प्राि गने गरी िजुिमा 
गररन्त्छ । यो योजना दीर्िकालीन योजनाको अवधारिा र लक्ष्य अनरुुप िजुिमा गनुिपने हनु्त्छ िावक 
दीर्िकालीन योजनाको लक्ष्य एवम ्उद्देश्य प्राि गनि सवकयोस । िसथि मध्यम अवतधमा उपलब्ध 
हनुसक्ने स्रोि साधनको अनमुान गरी आतथिक सामाणजक लक्ष्य एवम ्उद्देश्य हातसल गनिको लातग 
मध्यमकालीन ववकास योजना ियार गने गररन्त्छ। योजना अन्त्िगिि आवतधक योजना, मध्यमकालीन 
खचि संरचना जस्िा योजना पदिछन। 

      ३.  वावषिक योजना  (Annual Plan) 

 वावषिक योजना एक वषिको अवतधका लातग िजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररन्त्छ । यो योजना 
मध्यमकालीन योजनामा उल्लेणखि उद्देश्य एवम ्लक्ष्य हातसल गनेगरी िजुिमा गररन्त्छ । खासगरी 
एक वषिको अवतधमा उपलब्ध हनुसक्ने स्रोि साधनको अनमुान गरी योजना िजुिमा गने प्रचलन छ 
। योजना िजुिमा गदाि मध्यमकालीन खचि संरचनासंग पतन िादम्य हनुे गरी िजुिमा गने गररन्त्छ । 
दीर्िकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राि गने कायिमा वावषिक योजनाले नै प्रमखु 
भतूमका खेल्दछ । वावषिक योजनामा समावेश गररएका नीति एवम ्आयोजनाको कायािन्त्वयन महत्वपूिि 
हनुे भएकोले आफ्नो कायािन्त्वयन क्षमिा र स्रोि साधनको यथाथिपरक आंकलन गनुिका साथै 
प्राथतमकिा तनधािरि गरी योजना िजुिमा गनुिपछि।  

१.४ दीर्िकालीन सोच, आवतधक योजना,  मध्यमकालीन खचि संरचना र वावषिक ववकास कायिक्रम 
बीचको सम्बन्त्ध 

दीर्िकालीन सोच/योजना अनरुुप आवतधक योजना,  आवतधक योजना अनरुुप मध्यमकालीन 
खचि संरचना ियार गनुि पने र मध्यमकालीन खचि संरचना अनरुुप वावषिक ववकास कायिक्रम िजुिमा 
गनुि आवश्यक हनु्त्छ।वावषिक ववकास कायिक्रमले बजेट कायािन्त्वयनबाट प्रतिफल हातसल गनि िथा 
मध्यमकालीन खचि संरचना र आवतधक योजनाको नतिजा हातसल गनि सहयोग पगु्दछ । यसको 
लातग आवतधक योजना र मध्यमकालीन खचि संरचनाले स्रोिको सतुनणिििा र प्राथतमकिा प्रदान 
गदिछ। ववतभ� अवतधका योजना बीचको अन्त्िरसम्बन्त्धलाई िलको णच�बाट स्प� गररएको छ। 
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णचर १.२: दीर्िकालीन सोच, आवतधक योजना, मध्यमकालीन खचि संरचना र बावषिक ववकास कायिक्रम 
िथा बजेट बीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध 

 

 

  

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

१.५ योजनाको आवश्यकिा र औणचत्य 

हाम्रो जस्िो स्रोि साधनको अभाव रहेको र ववकासको चाहना र आवश्यकिा अत्यातधक 
रहेको देशमा सीतमि स्रोि साधनलाई अतधकिम प्रतिफल प्राि गने क्षेरमा लगानी गनुिपदिछ ।खासगरी 
जनिालाई परु ्याउन ुपने णशक्षा, स्वास्थय, खानेपानी, सरुक्षा, भौतिक पूवािधार तनमाििका साथै कृवष क्षेरको 
ववकास, रोजगारीको तसजिना, गरीबी तनवारि, सन्त्ितुलि र समावेशी ववकास जस्िा ववषय राज्यको 
दावयत्वतभर पदिछ। योजनाबि ववकास माफि ि उपलब्ध सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी राज्यको 
दावयत्व भएको क्षेरमा लगानी गनुि पछि।  

मध्यमकालीन खचि संरचना 

(नतिजा, प्राथतमकिा र स्रोि 
अनमुान) 

आवतधक योजना 
सोच, लक्ष्य, नतिजा 
िथा साविजतनक 

खचि 

वावषिक ववकास कायिक्रम िथा 
बजेट (के्षरगि/आयोजनागि 

बजेट र प्रतिफल) 

स्रो
ि 

सतु
नणि

िि
ा र

 प्र
ाथ
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क
िा

 

नति
जा

 

दीर्िकालीन सोच 

(सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य) 



 . 
 

 

भाग दईु 
आवतधक योजना िजुिमाका आधार  र प्रवक्रया 

२.१ पररचय 

आवतधक योजनाको प्रमखु उद्देश्य देशको आतथिक सामाणजक क्षेरको ववकास गरी जनिाको 
जीवनस्िरमा सकारात्मक पररवििन ल्याउन ुहो । योजनाको कायािन्त्वयनबाट योजना अवतधमा देशको 
आतथिक, सामाणजक  साथै वािावरिीय पक्षमा समेि सधुार हनु ुपदिछ । योजना िजुिमा गदाि संववधानमा 
रहेका प्रावधान एवम ्देशको आतथिक, सामाणजक, वािावरिीय िथा राजनीतिक पक्षसाँग सम्बणन्त्धि 
ऐन, तनयम र नीतिको कायािन्त्वयन िथा उद्देश्य हातसल गने पक्षलाई ध्यान ददन ु पदिछ ।योजना 
िजुिमा गदाि तनम्नतलणखि आधार तलन ुआवश्यक हनु्त्छ :  

१) नेपालको संववधान  
२) ववद्यमान ऐन, तनयम 

३) ववद्यमान राविय िथा प्रादेणशक नीति 
४) राविय/प्रादेणशक/स्थानीय दीर्िकालीन सोच 

५) राविय/स्थानीय आवतधक योजना 
६) ददगो ववकास लक्ष्य लगायि अन्त्य अन्त्िराविय सन्त्धी, सम्झौिा िथा प्रतिवििा 
७) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मागितनदेशन 

८) प्रदेशको प्रमखु अवसर, चनुौति, समस्या र सम्भावना 
९) राजनीतिक दलको र्ोषिापर। 

२.२ आवतधक योजना िजुिमा  प्रवक्रया 
 आवतधक योजना िजुिमा गदाि प्रदेश नीति िथा योजना आयोगले तनम्नतलणखि प्रवक्रया 
अवलम्बन गनुि पदिछ । 

२.२.१ कायििातलका र णजम्मेवारी तनधािरि 

आवतधक योजना िजुिमा कायि शरुु गदाि सविप्रथम योजना िजुिमा गदाि गनुिपने ववतभन्न 
कायिहरूको कायििातलका र सो कायि सम्पन्न गने मन्त्रालय/तनकाय/संस्था र सम्पन्न गररसक्नपुने 
समयावतध वकटान गरी कायििातलका ियार गनुिपदिछ। 

आवतधक योजना िजुिमा गदाि िल िातलकामा ददइएको कायि र समयावतधलाई ध्यानमा राख्न ु
पदिछ । 

 

cfjlws of]hgf th{'dfsf cfwf/  / k|lqmof
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क्र.स. िजुिमा गतिववतध णजम्मेवार 
संस्था/तनकाय 

समयावतध 

१ आवतधक योजना िजुिमा ियारी बैठक प्रदेश नीति िथा 
योजना आयोग 

साउन १५ 
गिे तभर 

२ प्रदेशको अद्यावतधक णस्थति ववश्लषेिको 
लातग िथयाङ्क र सूचना सङ्कलन र 
लेखन 

प्रदेश नीति िथा 
योजना आयोग र 
ववषयगि मन्त्रालय  

भदौ मसान्त्ि 
सम्म 

३ तनदेशक सतमति िथा ववषय क्षेरगि सतमति 
तनमािि र कायि प्रारम्भ 

आयोग/ आतथिक 
मातमला िथा योजना 
मन्त्रालय र ववषयगि 
मन्त्रालय 

असोज १० 
गिे तभर 

४ आवतधक योजनाको अवधारिा पर ियारी आयोग/wआतथिक 
मातमला िथा योजना 
मन्त्रालय र ववषयगि 
सतमति 

काणत्तक १५ 
तभर 

५ योजना िजुिमा कायिशाला सञ्चालन आयोग/ सम्बणन्त्धि 
मन्त्रालय र ववषय 
क्षेरगि सतमति 

काणत्तक 
मसान्त्र तभर 

६ ववषयगि मन्त्रालयबाट आधारपरको 
प्रारणम्भक मस्यौदा प्राति 

आयोग/सम्बणन्त्धि 
मन्त्रालय र ववषय 
क्षेरगि सतमति 

मंतसर 
मसान्त्ि तभर 

७ �ोि पवहचान र समव�गि आतथिक प्रक्षेपि  आयोग/ आतथिक 
मातमला िथा योजना 
मन्त्रालय 

पषु १५ तभर 

८ आधारपरको एकीकृि मस्यौदा ियारी  आयोग/ आतथिक 
मातमला िथा योजना 
मन्त्रालय र ववषयगि 
मन्त्रालय 

मार् १५ 
तभर 

९ आधारपरको एकीकृि मस्यौदा मातथ 
सरोकारवालासाँग अन्त्िरवक्रया 

आयोग मार् मसान्त्ि 
तभर 



 . 
 

 

(क) प्रदेश सरकार 
 

२.२.२ प्रदेश आवतधक योजना िजुिमा सम्वन्त्धी संस्थागि संयन्त्रहरु 

क.  तनदेशक सतमति 
 

आवतधक योजना िजुिमाको समग्र प्रकृयालाई तनदेशन र समन्त्वय गनि देहाय बमोणजमको 
एक तनदेशक सतमति रहनेछ। 

(क) उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग आयोग    अध्यक्ष 

(ख) सदस्यहरु, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग आयोग   सदस्य 

(ग) सणचव, मखु्य मन्त्री िथा मन्त्रीपररषदको कायािलय   सदस्य 

(र्) सणचवहरु, प्रदेश ववषयगि मन्त्रालय    सदस्य 

(ङ) प्रशासकीय प्रमखु, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग   सदस्य सणचव 
    

ख. ववषय क्षरेगि सतमति 

आवतधक योजना िजुिमा गनिको लातग देहाय बमोणजमको ववतभन्न ववषय क्षेरहरू पवहचान 
गरी प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा ववषयगि सतमतिहरू गठन  
गनुिपनेछ । 

 
 

  

१० प्रदेश ववकास पररषद बाट तनदेशन सवहि 
आधारपर अनमुोदन 

आयोग फागन ु १५ 
गिे तभर 

११ आयोगको बैठकबाट पररमाजिन र प्रदेश 
मणन्त्रपररषदबाट आधारपर स्वीकृति 

आयोग र प्रदेश 
मणन्त्रपररषद 

फागनु 
मसान्त्ि तभर 

१२ योजनाको ववस्ििृ दस्िावेज ियारी आयोग/ आतथिक 
मातमला िथा योजना 
मन्त्रालय र सबै 
ववषयगि मन्त्रालय 

वैसाख तभर 

१३ योजनाको ववस्ििृ दस्िावेज स्वीकृति र 
प्रकाशन 

आयोग र प्रदेश 
मणन्त्रपररषद 

जेठ मसान्त्ि 
तभर 

cfjlws of]hgf th{'dfsf cfwf/  / k|lqmof
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ववषय क्षरेगि सतमति सतमति सम्बणन्त्धि उपक्षरे 

आतथिक ववकास  आतथिक मातमला, कृवष, पशपुन्त्छी,  भमूीसधुार, सहकारी िथा गररबी तनवारि, 

वन िथा वािावरि, उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि, पयिटन र श्रम िथा 
रोजगार िथा सीप ववकास 

सामाणजक ववकास णशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववधी, स्वास्थय, यवुा िथा खेलकुद, मवहला बालबातलका  
िथा समाज कल्याि, समावेणशकरि र कला संस्कृति संरक्षि  

पूवािधार ववकास  उजाि, तसाँचाइ िथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार िथा 
यािायाि व्यवस्था, भवन, आवास िथा सहरी ववकास र खानेपानी िथा 
सरसफाई  

शासकीय िथा 
अन्त्िरसम्बणन्त्धि क्षेर  

प्रदेश संसद, प्रदेश मणन्त्रपररषद, आन्त्िररक मातमला, शाणन्त्ि सरुक्षा, कानून 
िथा संसदीय मातमला, योजना िजुिमा िथा अनगुमन, क्षमिा ववकास, सेवा 
प्रवाह, सशुासन, मानव अतधकार र सूचना िथा सञ्चार 

 

 

ववषयगि क्षरेगि सतमतिको संरचना 
संयोजक सदस्य, आयोग 

सदस्य महाशाखा प्रमखुहरु, सम्बणन्त्धि मन्त्रालय/तनकाय   

सदस्य योजना महाशाखा प्रमखु, सम्बणन्त्धि मन्त्रालय   

सदस्य सणचव आयोगले िोकेको सम्बणन्त्धि ववषय हेने महाशाखा÷शाखाका प्रमखु  
सम्बणन्त्धि ववषयगि क्षेरअन्त्िगििका अन्त्य महाशाखा/शाखा प्रमखु र ववषय ववज्ञ समेि आमन्त्रि 
गनि सवकनेछ । 

उल्लेणखि ववषय क्षेरगि सतमति ववषयक्षेर समेट्नका लातग राणखएको हो।प्रत्येक ववषय 
क्षेरहरूको लक्ष्य प्रातिका लातग लैवङ्गक समानिा िथा सामाणजक समावेशीकरि, वािावरि, जलवाय ु
पररवििन जस्िा अन्त्िरसम्बणन्त्धि पक्षलाई समेवटने गरी नीति िथा स्रोि ववश्लषेि गनुिपने हनु्त्छ। त्यस्िो 
नीति िथा स्रोि ववश्लषेिका लातग यी ववषय क्षेरका उपक्षेरहरूको पतन पवहचान गनुिपने हनु्त्छ।  
ग. ववषयगि उपसतमति  

आवतधक ववकास योजना िजुिमासम्बन्त्धी काम, कायिशाला संचालन व्यवस्थापन र सहजीकरि 
र योजना िजुिमा कायिशालामा भएका सहमति र तनिियका आधारमा खाका ियार गरी आवतधक 
ववकास योजना दस्िावेजको ढााँचामा तलवपबि गनि ववषयगि सतमतिले िोकेको सतमतिको सदस्यको 
संयोजकत्वमा आवतधक योजना िजुिमा ववषयगि उपसतमति गठन गनुिपने हनु्त्छ। उक्त उपसतमतिले 
प्रदेशको अध्यावतधक ववश्लषेि िथा आवतधक ववकास योजना िजुिमासम्बन्त्धी ववषयक्षेरगि िथयाङ्क 



 . 
 

 

संकलन ववश्लषेिसम्बन्त्धी काम, छलफल, कायिशाला संचालन, योजना िजुिमा लगायिका कायिहरु गनुिपने 
हनु्त्छ ।  

२.२.३ अद्यावतधक णस्थति ववश्लषेि 

प्रदेशको आवतधक योजना िजुिमा गदाि प्रदेशको आधारभिू सूचकहरु जस्िै जनसंख्या, गररबी, 
बेरोजगारी/रोजगारी, कुल गाहिस्थय उत्पादन/प्रतिव्यणक्त आय, सम्पणत्त माथीको स्वातमत्व, उद्योग िथा 
खानीको अवस्था, सेवा सवुवधाहरुको उपलब्धिा, शैणक्षक अवस्था, मानव संशाधन णस्थति, श्रम शणक्त, 
मवहला, वालवातलका िथा जेष्ट नागररकको अवस्था, यवुा िथा खेलकुद, माि ृमतृ्यूदर, बाल मतृ्यूदर, 

औषि आय,ु खानेपानी िथा सरसफाई सवुवधाको उपलब्धिा, तसचांईको अवस्था, सडक यािायाि, 
ववद्यतुिकरि, समावेणशकरि र प्रतितनतधत्वको अवस्था, संस्थागि स्रोि र क्षमिा  आदद ववषयका 
िथयाङ्क संकलन र ववश्लषेि गरी प्रदेशको अद्यावतधक णस्थति ियारी गनुिपने हनु्त्छ।प्रदेशको पार्श्िणचरको 
ढााँचा सामान्त्यिया अनसुणुच १ वमोणजम हनुेछ ।  

२.२.४ सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चनुौिी ववश्लषेि -SWOT Analysis) 

प्रदेशको आवतधक योजना िजुिमा गनिको लातग प्रदेश स्िरका ववकासका समस्या, चनुौिी, 
अवसर िथा सवल पक्षको समव�गि रुपमा र ववषय क्षेरगि रुपमा पवहचान र ववश्लषेि गनुिपने 
हनु्त्छ। सो ववश्लषेिको आधारमा नै प्रदेशको आवश्यकिा िथा प्राथतमकिा सम्बोधन गनि योजनामा 
तलइने रिनीतिहरु िय गनुिपनेछ । 

२.२.५ सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य र रिनीति तनधािरि 
क ) सोच 

सोच  दीर्िकालमा पगु्न ुपने अवस्थाको पररकल्पना अथािि ्दूरदृव� हो । यसले समवृिको 
ददशामा अग्रसर हनु उत्प्ररेिा जगाउाँछ । सामान्त्यिः दीर्िकालीन सोच १५ देणख २५ वषि अवतधको 
िजुिमा गने प्रचलन छ । यसले प्रदेशको गन्त्िव्यको पवहचान सवहि कुन अवस्थामा वा कहााँ  पगु्ने 
हो सोको उत्तर खोज्दछ । सोचको लेखन गदाि स्प�, संणक्षि र पूिि अथि ददनेगरी लेख्नपुछि ।  

 

 

 

ख ) लक्ष्य 

योजना कायािन्त्वयनबाट लामो अवतधमा प्राि हनुे अपेणक्षि नतिजा लक्ष्य  हो । यो योजनाको 
समग्र उपलणव्धको मापन गनि सवकने गरी पररमािात्मक र मापनयोग्य हनुपुदिछ । लक्ष्य तनधािरि 
गदाि दीर्िकालीन सोच तनदेणशि हनुे गरी गनुिपने हनु्त्छ। प्रदेशले के प्राि गने र वकन प्राि गनेको 
उत्तर खोज्ने हुाँदा यसले ववकासको सम्भावना र अवसरको अतधकिम उपयोगलाई संकेि गरेको 
हनुपुछि।  

“सोच”का केही उदाहरि 

१. “स्वस्थय, ससंुस्कृि र सखुी जििा; समाजवाद उन्त्मखु समिृ प्रदेश”। 
२.  “समिृ प्रदेश, सखुी नागररक”। 

 
 
 
 

cfjlws of]hgf th{'dfsf cfwf/ / k|lqmof



  k|b]zsf] cfjlws of]hgf, dWodsfnLg vr{ ;+/rgf / jflif{s ljsf; sfo{qmd th{'df lbUbz{g . 
 

 

  

 

 

 

ग) उद्दशे्य  

             योजनाको पूिि कायािन्त्वयनबाट योजना अवतधको अन्त्त्यमा के हातसल हनु्त्छ भन्ने कुरा उद्देश्यले 
जनाउाँछ। यसले प्रादेणशक योजनाले के प्राति वा वकन प्राि गनेको उत्तर खोज्दछ । उद्देश्य साध्य 
(End) हो, िसथि यसलाई माध्यम (Mean) को रुपमा उल्लेख गनुि हुाँदैन । यो लक्ष्य प्राति सम्बन्त्धी 
मध्यमकालीन नतिजाउन्त्मखु हनुपुदिछ। एक लक्ष्य हातसल गनिका लातग एकभन्त्दा बढी उद्देश्य तलन 
सवकन्त्छ। उद्देश्य लेख्दा तनम्न तलणखि पक्षमा ध्यान ददनपुछि। 

• लक्ष्य प्रातिसम्बन्त्धी मध्यमकालीन नतिजा समेवटने गरी लेख्नपुदिछ ।  
• यो लक्ष्यभन्त्दा बावहर जान ुहुाँदैन । 

• ववणशष्ट, गिुात्मक, पररमािात्मक र व्यवहाररक एवम ्मापनयोग्य हनुपुछि । 

 

 
 
 
 

र्) रिनीति 

           लक्ष्य एवम ्उद्देश्य प्राि गनि योजनाले अवलम्बन गने माध्यम, ववतध वा शैली रिनीति  
हो । यसले लक्ष्य एवम ्उद्देश्य कसरी (How) प्राि गने हो भन्ने इंतगि गदिछ । रिनीति लेख्दा 
उद्देश्य तनदेणशि ववकासका क्षेरहरूलाई समेट्ने गरी लेख्नपुने हनु्त्छ । सामान्त्यिः रिनीति ५-६ 
वटामा सीतमि गनुिपदिछ ।  
 
 
 
 
 

२.२.६ आवतधक योजनाको अवधारिा पर ियारी 
आवतधक योजना िजुिमाको लातग सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रिनीतिको तनधािरि पिाि यी 

ववषयवस्ि ु संलग्न गरी आयोगले काणत्तक १५ गिे तभर अवधारिा परको ियारी गनुिपने 
हनु्त्छ।अवधारिा परले योजनाको आधार पर िथा पूिि दस्िावेजको लातग मागिदशिन गदिछ।अवधारिा 
परमा सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रिनीतिका साथै योजना िजुिमाको ववधी र प्रकृया, अपेणक्षि नतिजा, जोणखम 

उदाहरि 

 “प्रदेशको गररबीको रेखामतुन रहेको जनसंख्या साि प्रतिशिमा झरेको हनेु।” 
“प्रदेशको खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या शि प्रतिशि हनेु।” 
 

 

उदाहरि 

“प्रदेशमा गिुस्िरीय भौतिक पवुािधार तनमािि गनुि। ” 
“ उच्च आतथिक ववृिद्वारा समवृिको सवल आधार ियार गनुि।" 

उदाहरण 

१ . भौतिक िथा सामातिक पूर्ााधार तिमााणमा प्राथतमकिा तदई प्रदेशको अथािन्त्रमा गतिशीलिा ल्याउिे । 
२ . सामातिक सेर्ाका के्षत्रहरुको पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अतभरृ्द्धि गिे । 



 . 
 

 

पक्ष िथा अनमुान र योजना िजुिमाको लातग समय िातलका र णजम्मेवारी तनधािरि गरी समेवटएको 
हनु्त्छ।आवतधक योजना अवधारिा परको ढााँचा सामन्त्यिया अनसूुची २ वमोणजमा हनुछे । 

२.२.७ आवतधक योजनाको आधारपर ियारी 
अवधारिा परमा आधाररि रहेर ववषयगि सतमति र सम्बणन्त्धि मन्त्रालयले आवतधक 

योजनाको आधारपरको  प्रारणम्भक मस्यौदा ियार गरी मंतसर मसान्त्ि तभर आयोगमा पठाउनपुने 
हनु्त्छ।प्राि आधार परमा आंकलन गररए अनसुारको सम्भाव्य स्रोिको पवहचान र प्रक्षेपि पिाि 
आधार परलाई पररमाजिन गरी आयोग र ववषयगि सतमतिले आधार परको एकीकृि मस्यौदा ियार 
गरी सरोकारवाला सबै पक्षसाँग अन्त्िरवक्रया र छलफल गनुिपदिछ।अवधारिा पर मातथको छलफल 
पिाि प्रदेश ववकास पररषदबाट तनदेशन सवहि अनमुोदन गराउने व्यवस्था तमलाउनपुछि। प्राि 
तनदेशनका आधारमा आयोगयले आधार परलाई अणन्त्िम रुप ददइ प्रदेश मन्त्रीपररषदबाट फागनु 
मसान्त्ि तभर स्वीकृतिको लातग पेश गनुिपछि । आवतधक योजनाको आधार-परमा योजनाको समग्र 
िथा ववषय क्षेरगि दीर्िकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रिनीति र कायिनीति िथा अपेणक्षि उपलब्धी 
जस्िा ववषयवस्ि ुउल्लेख गररएका हनु्त्छन। आवतधक योजनाको आधार परको ढााँचा सामान्त्यिया 
अनसूुची २ वमोणजम हनुछे। 

२.२.८  सम्भाव्य स्रोिको पवहचान र प्रके्षपि 

योजना िजुिमा गदाि सबैभन्त्दा महत्वपूिि पक्ष ववत्तीय स्रोिको सतुनणिििा हो । योजनाको 
ववत्तीय स्रोि साधनको ववश्लषेि यथाथिपरक र भरपदो हनुपुछि । प्रदेशलाई उपलब्ध हनुे स्रोि 
साधनको बारेमा नेपालको संववधान र अन्त्िरसरकारी ववत्त व्यबस्थापन ऐन, २०७४ र प्रदेश आतथिक 
ऐनमा व्यवस्था भए वमोणजम हनुेछ ।  

प्रदेशले योजनाको ववत्तीय ववश्लषेि गदाि योजना अवतधमा पररचालन हनुे स्रोिको आंकलन 
गनुि पदिछ । यसको सीमा तनधािरि गनि बजेट िथा स्रोि सतमतिको व्यवस्था गनुिपदिछ । स्रोि 
आाँकलन गदाि संववधानिः प्राि हनुे ववणत्तय हस्िान्त्िरि, आन्त्िररक आय, राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि 
हनुे रकम, ववतभन्न अनदुान, ऋि र अन्त्य आयलाई समेट्नपुदिछ। सो सतमतिले योजनाको कुल स्रोिको 
प्रक्षेपि गदाि तनम्नतलणखि आधारमा गनुिपने हनु्त्छ :  

 

१) ववत्तीय श्रोिको ववश्लषेि गदाि नेपालको संववधानमा भएको प्रावधान अनरुुप प्रदेशको एकल 
अतधकार िथा साझा अतधकारका सूची अन्त्िगिि ववद्यमान कानून बमोणजम प्राि राजस्व 
अतधकारको आधारमा गनुि पदिछ । राजस्व संभाव्यिा अध्ययन गररएको वा राजस्व सधुारका 
लातग छु�ै योजना िजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररएको अवस्थामा आन्त्िररक श्रोिको ववश्लषेि 
सोही योजनाको आधारमा गनुि पदिछ । यस्िो अध्ययन वा योजना िजुिमा नभएको अवस्थामा 
प्रत्येक राजस्वका श्रोिको आधार पवहचान गरी श्रोि अनमुान गने र सोही आधारमा 
राजस्वको प्रक्षेपि गनुिपदिछ। 
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२) अन्त्िर सरकारी ववत्तीय हस्िान्त्िरि िथा राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि हनुे श्रोिको अनमुान 
गदाि नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालय र राविय प्राकृतिक श्रोि ववत्त आयोगबाट प्राि हनुे 
बजेट सीमाका आधारमा प्रवणृत्त ववश्लषेि गरी प्रक्षेपि गनुिपदिछ।  

३)  त्यसैगरी ऋियोग्य आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययनको आधारमा ऋि पररचालन हनु े
रकम र साविजतनक तनजी साझेदारीमा संचालन हनुसक्ने संभाव्य आयोजनाको आधारमा 
तनजी क्षेरबाट पररचालन गनि सवकने रकमको प्रक्षेपि गनुिपदिछ। 

 

२.२.९ योजनाको ववस्ििृ दस्िावेज िजुिमा 
प्रदेशको समग्र स्रोि साधनको आंकलन र त्यसको क्षेरगि बााँडफााँट र प्रदेश 

मणन्त्रपररषदबाट आवतधक योजनाको आधार पर स्वीकृि भएपतछ प्रदेशको ववतभन्न ववषय क्षेरगि 
योजना िजुिमा गनुिपदिछ। ववषय क्षेरगि योजना िजुिमा गदाि सो क्षेरको लक्ष्य, उद्देश्य, रिनीति, प्रमखु 
कायिक्रम र नतिजा बारेमा उल्लेख गनुिपदिछ। ववषय क्षेरगि लक्ष्य, उद्देश्य, रिनीति िजुिमा गदाि 
योजनाको समग्र लक्ष्य, उद्देश्य र रिनीतिलाई मध्यनजर गनुिपदिछ।   
              आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा गदठि ववषयगि सतमतिले आ-आफ्नो ववषयक्षेरगि 
लक्ष्यलाई अणन्त्िम रुप ददने र सोही आधारमा ववषयगि लक्ष्य तनधािरि गदाि ववषयगि उपलणब्धसाँगको 
अन्त्िरसम्बन्त्ध र पररपूरकिालाई समेि ध्यान ददनपुने छ।  

तनधािररि उद्देश्य पूरा गनि अथािि नतिजा तनकाल्न उद्देश्यसाँग सम्बणन्त्धि कायिक्रम िजुिमा 
गनुिपने छ। कुनै खास उद्देश्य प्रातिको तनणम्ि ियार गररएका कायि र वक्रयाकलापको ववतभन्न कायिक्षेर 

(Sector/ sub sector) साँग सम्बणन्त्धि आयोजना, कायिपिति वा सेवाको एकीकृि समूहलाई नै कायिक्रम 
भतनन्त्छ । आवतधक ववकास योजनाले तनददि� गरेका लक्ष्य एवम ्नीतिलाई कायिनीतिमाफि ि रुपान्त्िरि 
गनि कायिक्रम िजुिमा गररन्त्छ ।  
 कायिक्रम भनेको योजना कायािन्त्वयन गने तनकायको तनयन्त्रिमा रहने कायिहरू  
हनु ्।कायिक्रम कायािन्त्वयनको उपज वा फल भनेको नतिजा हो । यस अन्त्िगिि प्रभाव, असर र 
नतिजा पदिछन।् समस्या ववश्लषेिका आधारमा कायिक्रमबाट अपेणक्षि नतिजा प्राि हनुे वा नहनुे 
जााँचगरी यसमा आवश्यक पररमाजिन सवहि सरोकारवालाको सहभातगिामूलक छलफलबाट अणन्त्िम 
रुप ददनपुछि ।  

योजनाका नतिजा िथा कायिक्रम छनौट गदाि तनम्न आधारलाईि ध्यान ददनपुदिछः  
१ प्रभावकाररिा (Effectiveness),  

२ समिा (Equity), 

३ लागि प्रभावकाररिा (Cost Effectiveness) 

४ स्वीकायििा (Acceptability), 

५ समय (Timely),  

६ अतनणिििा (Uncertainty)  



 . 
 

 

७ ददगोपना (Sustainability) र 
८ मनुाफाजन्त्यिा (Profitability) । 

  
 
 
 
 
 
 
 

आवतधक योजना एक सांकेतिक योजनाको रुपमा रहने भएकाले कायिक्रम सञ्चालनका लातग 
गररने वक्रयाकलाप एवम ्गतिववतधस्िरको ववस्ििृ ियारी एवम ्िजुिमा बारेमा यसमा व्याख्या गररंदैन 
।यस्िा वक्रयाकलाप वावषिक योजना िथा कायिक्रममाफि ि पवहचान िथा आवश्यक ववत्तीय व्यवस्था 
गररन्त्छ। िथापी आवतधक योजनामा राणखने कायिक्रममा सहयोग गने क्षेर र आयोजनालाई मध्यनजर 
गनुिपने हनु्त्छ।  

 
 
 
 
 
 

यसरी तनधािरि गररएका वक्रयाकलाप क्रतमक रुपमा आवतधक योजना अवतधभर ववतभन्न पररमािात्मक 
संख्यामा सञ्चालन गररन्त्छ र वावषिक योजनामा हातसल गररने उपलणब्धको कुल योग नै आवतधक 
योजनाको पररमािात्मक लक्ष्य हनु्त्छ। 

२.२.१०  कायािन्त्वयन व्यवस्था 
कायािन्त्वयन व्यवस्थामा योजना िजुिमा गररसकेपतछ योजनामा उल्लेणखि लक्ष्य, उद्देश्य प्राि 

गनेगरी योजनाको प्रभावकारी कायािन्त्वयनबारे उल्लेख गनुिपछि। योजनाको प्रभावकारी कायिन्त्वयन 
भएन भने योजनाका उद्देश्य, लक्ष्य प्राि हदैुनन ्र योजनाको  औणचत्य समेि रहाँदैन। साथै योजनाको 
कायािन्त्वयन ववतध, कायििातलका र  णजम्मेवारी स्प� रूपमा उल्लेख गनुिपनेछ। योजनाको दस्िावेज 
ियार गदाि योजनाको कायािन्त्वयन प्रवक्रया कस्िो हनुे,  कायािन्त्वयनमा गनुिपने सधुारका साथै कायािन्त्वयन 
व्यवस्था बारेमा स्प� खलुाउन ुपछि। आवतधक योजनाको कायािन्त्वयन वावषिक बजेट िथा ववकास 
कायिक्रमको कायािन्त्वयनद्वारा गररन्त्छ।  
२.२.११  अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

(क)  अनगुमन 

योजना, नीति, कायिक्रम िथा आयोजनामा लगानी िथा साधनको प्रवाह समणुचि ढंगले भएको 
छ, छैन र कायििातलका अनसुार वक्रयाकलापको कायािन्त्वयन भई लणक्षि प्रतिफल प्राि हनुे णस्थति छ, 

छैन भनी ववतभन्न िहमा व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले िोकेको व्यणक्त िथा तनकायबाट तनरन्त्िर र 
आवतधक रूपमा तनगरानी राख्न ेकायि अनगुमन हो । ववकास योजनाको कायािन्त्वयन िोवकएको समय, 

उदाहरि 

• शैणक्षक जागरि िथा सधुार कायिक्रम,  

• पोषि सधुार कायिक्रम 
 
 
 

जss 

उदाहरि 

• शैणक्षक जनजागरि कक्षा संचालन 

• पोषि सम्बन्त्धी िातलम सञ्चालन आदद 
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लागि र गिुस्िरमा सम्पन्न गनि र आयोजनाको लक्ष्य िथा उद्देश्य हातसल गनि ववकास आयोजनाको 
प्रभावकारी अनगुमन आवश्यक पदिछ । कुनैपतन कायिक्रम वा आयोजनाको पवहचानको चरिदेणख 
कायािन्त्वयन िथा सञ्चालन अवतधमा समेि अनगुमन आवश्यक पछि ।अनगुमनको उद्देश्य कायिक्रममा 
देणखएका समस्याको पवहचान गरी ित्काल समाधानका उपाय पवहल्याउन ुहो।  

अनगुमनका क्रममा योजना, नीति, कायिक्रम िथा आयोजनामा तनम्न पक्षको ववश्लषेि गररन्त्छ । 

• स्रोिसाधनको प्राति र उपयोग स्वीकृि बजेट र समय िातलका अनसुार भए नभएको ?  

• अपेणक्षि प्रतिफल समयमै र लागि प्रभावकारी रूपमा हातसल भए नभएको ? 

• कायािन्त्वयन क्षमिा अवस्था कस्िो छ ? 

• कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देणखएका समस्या र बाधा व्यवधान र सोको समाधानका तनणम्ि 
उपायहरू 
 

 अनगुमनका क्रममा उपयुिक्त पक्षको बारेमा तनयतमि, व्यवणस्थि र समयबि रूपमा िथयाङ्क 
वववरि सङ्कलन, प्रशोधन र प्रतिवेदन गने कायि गररन्त्छ । यसबाट समयमै समस्या पवहचान गरी 
समाधान गनि महत्वपूिि सहयोग पगु्दछ । अनगुमनका लातग कायािन्त्वयन योजना, आयोजना वववरि 
िातलका, णजम्मेवारी िातलका आदद दस्िावेजको उपयोग गररन्त्छ । 

 (ख) मूल्याङ्कन 

योजनाको कायािन्त्वयनबाट लणक्षि उद्देश्य प्राि भयो भएन र योजनाको कायािन्त्वयनबाट 
अपेणक्षि लाभग्राही नागररकले अपेणक्षि रूपमा लाभ पाए वा पाएन भनेर गररने अध्ययन ववश्लषेिलाई 
योजनाको मूल्यांकन भतनन्त्छ । योजनाको मध्यावतध र पूिि अवतधको मूल्यांकन गनुिपने हनु्त्छ । 
योजना समाि भएपतछ तनधािररि पररमािात्मक िथा गिुात्मक लक्ष्य प्रातिको अणन्त्िम मूल्याङ्कन िेश्रो 
पक्षबाट गराउन ुपछि।  

योजनाको मध्यावतध मूल्याङ्कन गदाि देहायका कुरामा ध्यान ददनपुने हनु्त्छ :  

• लक्ष्य र उद्देश्य हातसल गनि उन्त्मखु रहे/नरहेको। 

• लगानी योजना अनरुुप वावषिक लगानी तनदेणशि रहे/नरहेको। 

• लक्ष्य िथा कायिक्रमको पररमाजिन गनुिपने आवश्यकिा रहे, नरहेको आदद । 
 

अनगुमन प्रिालीको छनौट िथा तनधािरि  

अनगुमन प्रिाली प्रचतलि सोच िातलका -Logical Framework_ का आधारमा स्थावपि गनि सवकन्त्छ । 
प्रदेशले आफ्नो ववणश�िा र प्राववतधक क्षमिाका आधारमा यस्िो ववतध अपनाउन सक्छन ्। अनगुमन 
िथा मलु्याङ्कनको ववस्ििृ ववतध प्रदेश नीति िथा योजना आयोगबाट प्रकाणशि अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
ददग्दशिनमा उल्लेख भएकोछ। राविय सरोकारका ववषय, प्रदेशको ददर्िकालीन नीति िथा कायिक्रम 
रहेका लक्ष्य सूचक, मानव ववकास सूचकाङ्क, ददगो ववकास लक्ष्यका सूचकहरुलाई अनगुमन िथा 
मलु्यकङ्कन सूचक िय गरी अनगुमन, सतमक्षा र प्रतिवेदन ियार गनुि पनेछ । 

 



 . 
 

 

२.२.१२  ववषय के्षरगि नतिजा खाका ियारी 
योजनाको कायािन्त्वयन पतछ ववतभन्न क्षेरमा गररएको खचिबाट प्राि हनुे उपलणब्धलाई नतिजा 

खाकामा प्रस्ििु गनुि पदिछ। नतिजा खाकाको नमनुा तनम्न बमोणजम रहेको छ : 
नत
िज

ा सू
चक

 

एक
ाइ
 

आ
धा
र 
वष

ि 

लक्ष्य 

सूच
ना
क
ो स्र

ोि
 

ण ज
म्मे

वा
र 
तन
क
ाय
 

अ न
मुा
न 

िथ
ा 

जो
णख

म 
 

पवह
लो

 व
षि 

दो
स्रो

 व
षि 

िेस्र
ो व

षि 

चौ
थो
 व

षि 

प ाच
ौं व

षि 

प्रभाव           

असर           

प्रतिफ
ल 

          

२.२.१३  आवतधक योजनाको मूल दस्िावेज ियारी, स्वीकृति र प्रकाशन 

ववतभन्न ववषय सतमतिले ियार गरेको आफ्नो ववषयगि क्षेरको योजनालाई एकीकृि गरी 
त्यसमा अन्त्िरसम्बििा हेरी आवतधक योजनाको दस्िावेज ियार गनुिपछि। मातथ ववतभन्न चरिमा 
गररएका िथयाङ्क संकलन, ववश्लषेि, योजना िजुिमा सम्बन्त्धी कायिशालामा भएका छलफल र 
सहजीकरिका आधारमा खाका ियार गरी आवतधक ववकास योजना दस्िावेजको ढााँचामा  तलवपबि 
गनुिपछि। आवतधक योजना िजुिमा तनदेसक सतमतिले आफ्नो काम सम्पादन गरेपतछ दस्िावेज लेखनका 
लातग ववषयगि खाकाको ियारी गनुिपछि। यस्िो खाकाले लेखन कायिलाई ववषय केणन्त्रि बनाउन 
मद्दि गछि । आवतधक योजना ियार भइसकेपतछ आयोगको बैठकबाट पाररि गरी असार मसान्त्ि 
तभर प्रदेश मणन्त्रपररषदमा स्वीकृतिको लातग पेश गनुिपछि । स्वीकृि आवतधक योजना दस्िावेज नेपाल 
सरकार, सम्बणन्त्धि प्रदेश सभा, प्रदेश तभरका स्थानीय िह र सविसाधारिको जानकारीका लातग 
प्रकाणशि गनुिपछि । आवतधक योजना दस्िावेजको ढााँचा सामन्त्यिया अनसूुची २ वमोणजम 
हनुछे ।जसमा आवतधक योजनाको आधार पर, मूल दस्िावेज र अवधारिा परको खाका समावेश 
गररएको छ। 

cfjlws of]hgf th{'dfsf cfwf/  / k|lqmof
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भाग ३ 
मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा 

३.१ अवधारिा 
मध्यमकालीन खचि संरचना साविजतनक ववत्त व्यवस्थापनको एक औजार हो । मध्यमकालीन 

खचि संरचना उपलब्ध सीतमि स्रोि (बाह्य स्रोि समेि) लाई राज्य सञ्चालन र ववकासका ववतभन्न 
क्षेरमा बााँडफााँट गने िीन वष�य चवक्रय खचि संरचना हो । िसथि यो तन�दि� ल�य प्रातिका लातग 
आवतधक योजना र वावषिक बजेटलाई जोड्ने सेिकुो कायि गने संयन्त्र हो । यसले िथा नीतिगि 
पररवििन एवम ्खचिको पनुववििरिलाई तनदेणशि गनि योजनाको मध्यमकालीन दृव� र राविय, क्षरेगि 
एवम ्मन्त्रालयगि िहमा स्रोिको अनमुानयोग्यिा बढाउने संयन्त्र हो ।यसले सरकारसाँग उपलब्ध 
सीतमि साधन स्रोिको आाँकलन गने र त्यसलाई योजनाको प्राथतमकिाको क्षेरमा मध्यम अवतधको 
लातग बााँडफााँट गने गदिछ । यो बजेट िजुिमा गदाि परम्परागि, अल्पकालीन र सााँर्रुो सोचबाट 
ग्रतसि हनु सक्न ेकमजोरीलाई तनवारि गने बजेट र साविजतनक ववत्त व्यवस्थापनसम्बन्त्धी अवधारिा 
हो । यो सीतमि स्रोि र असीतमि आवश्यकिाबीच िादम्यिा ल्याउने र नीतिगि प्राथतमकिाको 
आधारमा स्रोिलाई बााँडफााँट गने प्रवक्रया हो । 

 मध्यमकालीन खचि संरचना अन्त्िगिि सरकारी स्रोि, राजस्व, आन्त्िररक ऋि, वैदेणशक 
अनदुान िथा ऋिको आाँकलन गरी समव�गि आतथिक खाका तनधािरि गररन्त्छ । सोको आधारमा 
खचि क्षेरगि प्राथतमकिा अनरुुप ववषयगि मन्त्रालय र सरकारका अन्त्य तनकायहरूको नीति िथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि आवश्यक मध्यम अवतधको बजेट ववतनयोजन र प्रदेश सरकारले  स्थानीय 
िहलाई उपलब्ध गराउन ुपने अनदुान र राजस्व बााँडफााँट सवहिको मध्यमकालीन खचि अनमुानको 
खाका ियार गररन्त्छ। यसरी तनधािरि भएको स्रोितभर रहेर मन्त्रालय एवम ् तनकायले नीति िथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयनको क्रममा लाग्ने खचि रकमको अनमुान गदिछन।् यसमा सम्बणन्त्धि तनकायको 
व्यापक छलफल पतछ िीन वषि अवतधको बजेटको खाका ियार गररन्त्छ ।  

मध्यमकालीन खचि संरचना ियार गदाि बजेटको कायािन्त्वयनबाट िीन वषिमा प्राि हनुे 
प्रतिफलको पतन अनमुान गररन्त्छ । यसमा पवहलो वषि बजेट अनमुान हनु्त्छ भन ेजनु चावह वावषिक 
बजेटसाँग िादम्यिा रहन्त्छ र बााँकी दईु वषिको  प्रक्षेपि गररन्त्छ । पवहलो वषि बजेट कायािन्त्वयन 
भएपतछ नयााँ मध्यमकालीन खचि संरचना ियार गररन्त्छ । जसमा पवहलो वषिको प्रगति समीक्षा 
गररन्त्छ भने बााँकी दईु वषिको ववगिमा प्रक्षेपि गरेको अनमुानलाई पररमाजिन गरी एक वषिको बजेट 
प्रक्षेपि थप गररन्त्छ ।यसरी मध्यमकालीन खचि संरचनामा चक्रीय वहसाबले प्रत्येक वषि िीन वषिको 
बजेटको आाँकलन गनुिपने हनु्त्छ ।यस क्रममा ववकासको आवश्यकिा, आयोजना कायािन्त्वयनको 
अवस्था, राजस्व र वैदेणशक सहायिाको अनमुान समेिका आधारमा प्रत्येक वषि पररमाजिन गररनपुने 
हनु्त्छ ।  



 . 
 

 

मध्यमकालीन खचि संरचनाको ढााँचा सामन्त्यिया अनसूुची ३ र  सो दस्िावेजमा समावेस 
हनुे ववषयबस्ि ुअनसूुची ४ वमोणजम हनुेछ। 

३.२ उद्दशे्य 

मध्यमकालीन खचि संरचनाका उद्दशे्य तनम्नानसुार छनः्  

१. सावजितनक खचि प्रिालीमा ववत्त अनशुासन कायम गरी समव�गि आतथिक स्थावयत्व प्राि 
गनिका लातग प्रदेश सरकारलाई प्राि हनुे मध्यम अवतधको आन्त्िररक र वाह्य श्रोिको 
वास्िववक अनमुान गरी बजेट खाका िजुिमा गने । 

२. प्रदेशको ववकास योजनाको प्राथतमकिाका क्षेरमा लगानीको सतुनणिििा प्रदान गनि साधन 
श्रोिको कुशल ववतनयोजन गरी प्राथतमकिाप्राि ववषयगि क्षेरमा बजेटको बााँडफााँट गने । 

३. साविजतनक खचिलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लणक्षि प्रतिफल सतुनणिि गने । 

४. सम्बणन्त्धि तनकाय/कायािलयको बजेट अनमुान वास्िववक वा अनमुानयोग्य बनाउने र 
आतथिक अनशुासन कायम गने। 

३.३ आवश्यकिा िथा औणचत्य  

 अन्त्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार िथा प्रदेश र स्थानीय िहले 
अतनवायि रुपमा मध्यमकालीन खचि संरचना ियार गनुिपने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको दफा 
१७ अनसुार नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आगामी ३ आतथिक वषिमा हनुे खचिको प्रक्षेपि 
सवहिको मध्यमकालीन खचि संरचना ियार गरी संर्ीय संसद, प्रदेश सभा र गाउाँ वा नगर सभामा 
पेश गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐनको दफा २२(१)(ख) मा अथिमन्त्रीले राजस्व र व्ययको 
अनमुान प्रस्ििु गदाि मध्यमकालीन खचि संरचनालाई पतन संलग्न गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। यस 
ऐनको दफा २७(३) मा  प्रदेश िथा स्थानीय िहले ऐन प्रारम्भ भएको िीन वषिसम्म उपदफा (१) 
बमोणजमको मध्यमकालीन खचि संरचना. आ आफ्नो प्राथतमकिा र आवश्यकिाका आधारमा िय गनि 
सक्ने व्यवस्था रहेको] छ। 

अन्त्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा १७ (२)) मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा 
तनम्न तलणखि ववषयबस्िहुरु राणखनपुने व्यवस्था छः 

क)  प्रस्िाववि योजनाको उद्देश्य 

ख) प्रस्िाववि योजनाको लातग संभाव्यिा अध्ययन गनि वा खचि छुट्याउन आवश्यक रहेको कुराको  
पषु्टट्यााँई 

ग) प्रस्िाववि योजना कायािन्त्वयन हनु सक्न ेआतथिक वषि र त्यसपतछका दईु आतथिक वषिमा प्राि 
हनु सक्ने प्रतिफल र उपलणव्ध 

र्) प्रस्िाववि योजना लागू गनि आवश्यक पने खचिको वववरि 

dWodsfnLg vr{ ;+/rgf th{'df
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ङ) खचि व्यहोने स्रोि र खचि गररएको रकमबाट प्राि हनु सक्ने प्रतिफल र उपलणव्धको प्रक्षेपि 

च) प्रस्िाववि योजनाको मध्यम अवतधको खचिको रिनीति र त्यसको वावषिक खचिसाँगको िादाम्यिा 
छ) संचातलि योजना भए गि आतथिक वषिमा छुट्याइएको खचि अनसुार लक्ष हातसल भए नभएको 
यथाथि   वववरि । 

३.४ मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा प्रकृया   
३.४.१ कायििातलका र णजम्मेवारी तनधािरि 

 मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमाको लातग सविप्रथम यस खचि संरचनाको लातग गररनपुने 
ववतभन्न वक्रयाकलापको कायििातलका र सो काम सम्पन्न गनि क-कसले र कुन संस्थाले णजम्मेवारी 
तलने हो सो स्प� हनुे गरी कायििातलका ियार गनुिपछि ।यसो गदाि आतथिक वषिको सरुुदेणख सम्बणन्त्धि 
प्रदेश सभामा मध्यमकालीन खचि संरचना पेश गनेसम्मको कायििातलका र णजम्मेवारी तनधािरि गनुिपने 
हनु्त्छ।सामान्त्यिया वावषिक ववकास कायिक्रम िजुिमा गदािको समय िातलकासंग िादम्य हनुे गरी 
मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमाको समय िातलका िय गनुि पनेछ ।  

३.४.२ संस्थागि संयन्त्र गठन 

मध्यमकालीन खचि संरचना आवतधक योजना र वावषिक बजेटबीच िादत्म्यिा अपनाउन े
साधन भएकोले वावषिक बजेट तनमाििमा यसको महत्वपूिि भतूमका रहन्त्छ । यसको लातग संस्थागि 
व्यवस्थाका रुपमा देहाय बमोणजमका ववतभन्न स्िरका सतमतिहरुको व्यवस्था गररएको छ । 

 

क. बजेट िथा स्रोि सतमति 

प्रदेशमा प्राि हनुे आन्त्िररक आय, राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि हनुे रकम, अनदुान, ऋि र अन्त्य आयको 
प्रक्षेपि र सोको सन्त्ितुलि वविरिको खाका िथा आगामी िीन वषिको बजेट सीमा तनधािरि प्रदेश 
आतथिक कायिववतध ऐनमा भएको व्यवस्था वमोणजमको सतमतिले गनेछ ।सतमतिले आवश्यकिा अनसुार 
सम्बणन्त्धि कमिचारी र ववषय ववज्ञलाई सतमतिको बैठकमा आमणन्त्रि सदस्यको रुपमा बोलाउन  

सक्नेछ । 

ख. मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा तनदेशक सतमति  

मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा कायिको समग्र तनदेशनका लातग सम्बणन्त्धि प्रदेश नीति 
िथा योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा देहाय वमोणजमको एक तनदेशक सतमति रहनेछ।  
१ उपाध्यक्ष प्रदेश नीति िथा योजना आयोग संयोजक 
२. सदस्यहरु,  प्रदेश नीति िथा योजना आयोग सदस्य 

३. सणचव, मखु्य मन्त्री िथा मन्त्रीपररषदको कायािलय सदस्य 

४.  सणचवहरु, प्रदेश मन्त्रालय सदस्य 

५. प्रशासवकय प्रमखु, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग  सदस्य सणचव 



 . 

 
 

 

   ग. मध्यमकालीन खचि संरचना प्राववतधक सतमति 

मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा गनिको लातग देहाय बमोणजमको ववतभन्न ववषय क्षेरगि गरी 
प्राववतधक सतमति रहनेछ। 

 १. प्रशासवकय प्रमखु, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग  संयोजक 

   २ .शाखा प्रमखु, वजेट िथा कायिक्रम शाखा आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय सदस्य 

   ३. प्रमखु, योजना िथा अनगुमन शाखा, मन्त्रालय वा तनकाय सदस्य 

    ४. शाखा प्रमखु,  प्रदेश नीति िथा योजना आयोग                             सदस्य सणचव 

यस सतमतिले तनम्न तलणखि कायिहरु गनुिपनेछः 

• सम्पूिि मन्त्रालय र तनकायहरूसाँग समन्त्वयकारी भतूमका तनवािह गने, 

• तनदेणशका, मागिदशिन िथा ढााँचा बनाउन,े डाटावेस व्यवस्थापन गने, कम््यूटराइज गने िथा 
सन्त्जाल ववकास गने, 

• मध्यमकालीन खचि संरचनाको कायि सम्पादनसम्बन्त्धी आवश्यक िातलम, गोष्टी िथा 
अतभमखुीकरि कायिक्रम संचालन गने,  

• मध्यमकालीन खचि संरचना ियारी सम्बन्त्धी अन्त्य कायि गने । 

• मध्यकालीन खचि संरचना सम्वन्त्धी दस्िावेज प्रकाशन गदाि आतथिक मातमला िथा योजना 
मन्त्रालय र प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको नाम आवरि पषृ्टमा संयकु्त रुपमा उल्लेख 
गने ।  

र्. तनकायगि मध्यमकालीन खचि संरचना कायिदल 

सम्बणन्त्धि मन्त्रालय िथा तनकायहरुमा आ–आफ्नो मािहिमा देहाय बमोणजमका 
मध्यमकालीन खचि संरचना कायिदल रहनेछ। सो कायिदलले प्रत्येक वक्रयाकलापको इकाइगि लागि 
आाँकलन, पररमाजिनका साथै आफ्नो मन्त्रालय वा तनकाय अन्त्िगििको मध्यमकालीन खचि संरचना 
िजुिमासम्बन्त्धी समन्त्वय गने िथा सो तनकायको बजेट मस्यौदा ियार गने कायि गनुिपने छ।  

 १. प्रमखु, योजना िथा बजेट महाशाखा, प्रदेश मन्त्रालय    संयोजक 

२. सम्बणन्त्धि तनकाय अन्त्िगििको ववभागीयस्िरको कायािलयको प्रतितनतध सदस्य 

३. प्रमखु, सम्बणन्त्धि तनकायको आतथिक प्रशासन शाखा             सदस्य 

४. प्रमखु, योजना िथा बजेट शाखा, प्रदेश मन्त्रालय             सदस्य सणचव 
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माथी उल्लेणखि कायिदलका कायिहरु देहाय बमोणजम हनुछेन ्

• प्रत्येक कायिक्रम÷आयोजनाको इकाइगि लागि आाँकलन एवम ्पररमाजिन गने, 

• आफ्नो मन्त्रालय वा तनकाय अन्त्िगििको बजेट िजुिमासम्बन्त्धी सम्पूिि काममा समन्त्वय गने, 
• मन्त्रालयगि मध्यमकालीन खचि संरचना ियार गरी आयोग वा मन्त्रालयमा पेश गने । 

 

३.४.३ तर–वषीय खचि प्रक्षपेिसवहि कुल बजेटको आकार ियारी  

गि आतथिक वषिको यथाथि णस्थति, चाल ुआतथिक वषिको प्रक्षेवपि अवस्था र मध्यमकालीन 
खचि संरचनाको आधारमा सम्बणन्त्धि तनकाय÷मन्त्रालय, आतथिक मन्त्रालय र आयोग बीच नीतिगि 
छलफल गरी आगामी आतथिक वषिको बजेट प्रक्षेपिको प्रारणम्भक प्रतिवेदन ियार गनुिपनेछ। बजेट 
िथा स्रोि सतमतिले प्रदेशको समव�गि अथििन्त्रको वििमान णस्थति, चाल ु आवतधक योजना, 
मध्यमकालीन खचि संरचना, कुल गाहिस्थय उत्पादनको प्रक्षेपि, ववत्तीय णस्थति, ववत्तीय साधनको 
सम्भावना, करको लचकिा, राजस्व प्रक्षेपि िथा कायिगि नीति र प्राथतमकिाको आधारमा आगामी 
िीन आतथिक वषिको कुल बजेटको आकार र सीमाङ्क तनधािरि िथा प्रक्षेपि गनुि पछि। 

३.४.४ बजेट सीमा र मागिदशिन पठाउन े 

    बजेट िथा स्रोि सतमतिले ियार गरेको बजेटको सीमातभर आतथिक मातमला िथा योजना 
मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगि र कायिगि रुपमा चाल,ु पुाँजीगि र ववत्तीय व्यवस्थासवहिको बजेटको सीमा 
र मागिदशिन ियार गनुि पछि । मातथ उल्लेख भएअनसुार ियार भएको मन्त्रालयगि बजेट सीमा र 
मागिदशिन आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रिाली 
(PLMBIS) मा प्रववव� गरी सम्बणन्त्धि मन्त्रालयहरुमा पठाउन ुपनेछ।  

३.४.५ मध्यमकालीन खचि संरचना, कायिक्रम िथा बजेट प्रस्िाव 

प्रदेश बजेट िथा स्रोि सतमतिले ियार गरी पठाएको सीमा र मागिदशिनतभर रही आगामी 
आतथिक वषिको नीति र कायिक्रम सवहि सम्बणन्त्धि मन्त्रालय/तनकायले आफ्ना आवश्यकिा र 
प्राथतमकीकरिका आधारमा छनौट भएका आयोजना/कायिक्रमको  तरबषीय खचि प्रक्षेपि गररएको 
मध्यमकालीन खचि संरचना र आगामी आतथिक वषिको बजेट ियार गरी वप.एल.एम.तब.आइ.एस. 
(PLMBIS) मा प्रववव� गरी आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय र आयोगमा पठाउनपुनेछ। 

३.४.६ ववषयगि प्राववतधक सतमतिमा छलफल 

ववतभन्न तनकाय/मन्त्रालयबाट प्रस्िाववि आयोजना/कायिक्रमको तरबवषिय खचि प्रक्षेपि 
सवहिको मध्यमकालीन खचि संरचना र बजेट माथी सम्बणन्त्धि ववषयगि प्राववतधक सतमतिमा छलफल 
गनुि पने हनु्त्छ।यसरी छलफल गदाि नेपालको संववधान (मौतलक हक, राज्यका तनदेशक तसिान्त्िहरु 
र राज्यका नीति र सम्बणन्त्धि स्थानीय िहको कायिक्षेर/क्षेरातधकार), राविय दीर्िकालीन सोच, राविय 



 . 
 

 

आवतधक योजना, प्रदेशको आवतधक योजना, ददगो ववकास लक्ष्य, सम्बणन्त्धि प्रदेशको आवश्यकिा, 
समस्या र सम्भावना र आयोजना बैंकबाट छनौट गररएका आयोजनाको प्राथतमकीकरिलाई आधार 
बनाउन ुपनेछ। 

३.४.७ मस्यौदा ियारी 

ववषयगि प्राववतधक सतमतिमा छलफल गरी प्रस्िाव भएका कायिक्रम/आयोजनाको तरववषिय 
खचि प्रक्षेपि सवहिको मध्यमकालीन खचि संरचनाको ियारी गनुि पने हनु्त्छ।यस्िो मस्यौदा ियारी 
गदाि अनसूुची ३ मा समावेश भएको मध्यमकालीन खचि संरचनाको ढााँचा अनरुुप हनु ुपनेछ। 

३.४.८   मध्यमकालीन खचि संरचना प्रदेश सभामा पेश गने  

मध्यमकालीन खचि संरचना आयोगबाट स्वीकृि भएपतछ आयोगवाट छपाई गरी आतथिक 
मातमला िथा योजना मन्त्रालयको समन्त्वयमा वावषिक वजेट प्रदेश सभामा पेश गदाि मध्यमकालीन 
खचि संरचना समेि पेश गनुिपने छ।यसरी छपाई गदाि मन्त्रालय र आयोगको संयकु्त नाम  
राख्नपुनेछ ।  
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भाग चार 
वावषिक ववकास कायिक्रम िजुिमा 

४.१ अवधारिा 
दीर्िकालीन वा आवतधक योजनाको सोच, लक्ष्य िथा उद्देश्य हातसल गने माध्यम वावषिक 

योजना / वावषिक ववकास कायिक्रम हो। यसकारि वावषिक ववकास कायिक्रमको िजुिमा र कायािन्त्वयन 
महत्वपूिि छ । वावषिक ववकास कायिक्रम ियार गदाि चाल ुमध्यमकालीन खचि संरचनालाई ववशेष 
ध्यान ददन ुपदिछ । कायिक्रम िजुिमा गदाि नेपालको संववधानमा भएका नीतिगि व्यवस्था मौतलक 
हक, तनदेशक तसिान्त्ि, अनसूुची र अन्त्य सम्बणन्त्धि प्रावधान, प्रदेशको आवतधक योजनामा उल्लेणखि 
उद्देश्य, रिनीतिहरू िथा प्राथतमकिा,  प्रदेशको आवतधक योजना िथा  राविय योजनामा उल्लेणखि 
उद्देश्य, लक्ष्य, रिनीति िथा प्राथतमकिा, प्रदेशको आवश्यकिा, समस्या िथा सम्भावनालाई आधार 
मान्नुपने हनु्त्छ।साथै, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति कायिक्रम िथा प्राथतमकिा,  ददगो 
ववकास लक्ष्य, २०३० को मागिणचर, लगायिका अन्त्य अन्त्िरािविय प्रतिवििा  जस्िा पक्षलाई समेि 
ध्यान ददनपुने हनु्त्छ। 

वावषिक ववकास कायिक्रममा समावेश गररएका आयोजनाहरूको प्रदेशको आवतधक योजनाको 
रिनीतिक स्िम्भ, ददगो ववकास लक्ष्य संकेि, लैवङ्गक संकेि र जलवाय ु संकेिका आधारमा स्रोि 
वविरिलाई ववश्लषेि सवहि प्रस्ििु गनुिपने हनु्त्छ । 

४.२ उद्दशे्य 

वावषिक योजना/वावषिक ववकास कायिक्रम िथा बजेट िजुिमाको मखु्य उद्देश्य दीर्िकालीन वा 
आवतधक योजनाको उद्देश्य एवम ्लक्ष्यको प्रािीको लातग संचालन गररने ववकास आयोजना िथा 
कायिक्रमको िजुिमा र कायािन्त्वयनमा प्रभावकाररिा कायम गनुि हो। िसथि,  वावषिक ववकास कायिक्रम 
िजुिमा गदाि आवतधक योजना र मध्यमकालीन खचि संरचनासाँग िादाम्यिा कायम गनुि अतनवायि  

हनु्त्छ । 

यसका साथै ववकास कायिक्रममा पारदणशििा, प्रदेशको स्रोि साधनको न्त्यायोणचि वविरि र 
ववतनयोणजि बजेटबाट अपेणक्षि उपलणब्ध हातसल गनुि हो। नेपालको संववधानको भाग १६ मा रहेको 
प्रदेश आतथिक कायिप्रिालीमा रहेका प्रावधानहरुको कायािन्त्वयनका लातग समेि वावषिक योजना िथा 
बजेट िजुिमा अतनवायि हनु्त्छ । 

४.३ वावषिक योजना िथा वावषिक ववकास कायिक्रम िजुिमाका आधारहरू 

प्रदेशले वावषिक योजना िथा बजेट िजुिमा गदाि देहायका तबषयलाई आधार मान्नु पने हनु्त्छः 
(क) नेपालको संववधान 

(ख) दीर्िकालीन सोच, क्षेरगि नीति र वावषिक नीति िथा कायिक्रम  



 .  
 

(ग)  संर्ीय  र प्रादेणशक आवतधक ववकास योजना 
(र्)  प्रादेणशक मध्यमकालीन खचि संरचना र पररयोजना वैंकमा सूणचकृि योजानाहरु 

(ङ)   ददगो ववकास लक्ष्य 

(च) ववकासका अन्त्िरसम्बणन्त्धि ववषय 
(छ) नेपाल सरकारले अन्त्िरािविय जगिमा जनाएका प्रतिबििाबाट तसणजिि दावयत्वहरू  

(ज) संर् र प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेका अन्त्य आतथिक नीतिहरू आदद । 
 

साथै, प्रदेशको  वावषिक योजना, वावषिक ववकास कायिक्रम िथा बजेट िजुिमासाँग सम्बणन्त्धि तनम्नतलणखि 
ऐन, तनयम िथा तनदेणशकालाई समेि आधार तलन ुपछि: 

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

(ख) राविय प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ 

(ग) अन्त्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 (र्) संर्ीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून िथा मापदण्डहरू 

(ङ)  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा  तनयमावलीका सान्त्दतभिक दफा  र तनयमहरू 

४.४ वावषिक ववकास कायिक्रम  िजुिमा प्रकृया 
प्रदेशले आफ्नो वावषिक ववकास योजना िजुिमा गदाि  प्रदेशले देहायका चरि अवलम्बन 

गनुिपने हनु्त्छ।  

वावषिक ववकास कायिक्रम (बजेट िथा कायिक्रम) िजुिमा गदाि देहायको चरि र समय सीमा 
अवलम्वन गनुि पनेछ ।  

 

क्र.सं. चरिहरू समय सीमा 
१ आय व्ययको प्रक्षेपि गररएको िथयांक सवहिको वववरि आतथिक 

मातमला िथा योजना मन्त्रालयले नेपाल सरकारमा पेश  
पषु मसान्त्ितभर 

२ संर्बाट ववत्तीय हस्िान्त्िरिको सीमा र मागिदशिन प्राि गने मार् मसान्त्ितभर 
३ स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधािरि 

- बजेट िथा स्रोि  सतमतिले प्रदेशको स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधािरि गरी मन्त्रायहरुलाई वजेट तसतलङ र मागिदशिन 
ददने  

 

फागनु मसान्त्ि 
तभर 

 

४ आगामी आतथिक वषिको बजेट सीमा र मागिदशिन  मन्त्रालयले 
तनदेशनालय वा णजल्लाणस्थि कायािलयलाई पठाउने 

चैर ७ गिे तभर 
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४.४.१   आय व्ययको प्रके्षपि गररएको िथयाकं सवहिको वववरि नपेाल सरकारमा पेश गने 

प्रदेशले आगामी आतथिक वषिको आय व्ययको प्रक्षेपि गररएको िथयाङ्क सवहिको वववरि बजेट िथा 
स्रोि अनमुान सतमतिको तसफाररसमा आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालयबाट तनििय गरी प्रत्येक 
वषिको पषु मसान्त्ि तभर देहायका वववरि सवहि नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालय समक्ष पेश गनुिपने 
हनु्त्छ। 

▪ व्ययको अनमुान, 

▪ आफ्नो स्रोिबाट संकलन हनुसक्ने अनमुातनि राजस्व, 

▪ राजस्व बााँडफाडबाट प्राि हनु सक्ने अनमुातनि रकम, र 
▪ ववत्तीय हस्िान्त्िरि अनदुानबाट प्राि हनुसक्ने अनमुातनि रकम । 

४.४.२ संर्बाट ववत्तीय हस्िान्त्िरिको खाका र मागिदशिन प्राति 

नेपाल सरकारबाट राजस्व बााँडफााँट र ववत्तीय समानीकरि अनदुान वापि प्रदेश सरकारलाई 
आगामी आतथिक वषिमा उपलव्ध हनुे स्रोिको वववरि मार् मसान्त्ि तभर पठाउन ुपने हनु्त्छ। साथै 
िथा प्रदेश सरकारले स्थानीय िहलाई प्रदान गने राजस्व बााँडफााँट र ववत्तीय अनदुानको अनमुातनि 
वववरि फागनु मसान्त्ि तभर सम्बणन्त्धि स्थानीय िहमा पठाउनपुने हनु्त्छ।  

४.4.३  स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधािरि 

बजेट िथा स्रोि सतमतिले प्रदेश मन्त्रालय/तनकायलाई बजेट सीमा तनधािरि र मागिशिन ददन ुपछि । 

५ णजल्ला समन्त्वय सतमतिको समन्त्वयमा णजल्ला स्थीि प्रदेश 
कायािलयहरुले संयकु्त रुपमा प्रदेश तनवािचन क्षेर स्िरीय योजना 
िजुिमा गोष्टी गरी माग संकलन गने 

चैर २० गिे 

६ णजल्लामा णजल्ला समन्त्वय सतमतिको समन्त्वयमा सवै प्रदेश 
कायािलयले संयकु्त रुपमा णजल्ला स्िरी योजना िजुिमा गोष्टीवाट 
योजना छनौट र प्राथतमकरि गरी मन्त्रालयमा पेश गने  

चैर मसान्त्ि तभर 

७ ववषयगि मन्त्रालयले आयोजनाको ववस्ििृ पररयोजना प्रस्िाव, 
सम्भाव्यिा अध्ययन, ववश्लषेि र प्राथतमवककरि गरी पररयोजना 
वैकंमा प्रवव� गने 

जेठ १० गिे तभर 

८ ववषयगि मन्त्रलय, आतथिक मातमला र योजना मन्त्रालय र प्रदेश 
नीति िथा योजना आयोग वीच प्रस्िाववि बजेट िथा कायिक्रम 
छलफल गरी अणन्त्िम रुप ददई गने 

जेठ २० गिे तभर 

९ मणन्त्रपररषदवाट वावषिक ववकास कायिक्रम स्वीकृति जेठ २८ गिे तभर 

१० प्रदेश सभामा बजेट पेश असार १ गिे तभर 

११ प्रदेश सभाबाट बजेट स्वीकृति र प्रकाशन  असार मसान्त्ि तभर 



 . 
 

 

(क) बजेट िथा स्रोि सतमति 

बजेट िथा स्रोि सतमतिको कायिहरु देहाय बमोणजम हनुेछः 

 (क) आन्त्िररक आय, राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि हनुे आय, नेपाल सरकारबाट प्राि हनुे ववत्तीय 
हस्िान्त्िरि, आन्त्िररक ऋि िथा अन्त्य आयको प्रक्षेपि गने, 

(ख)   प्रादेणशक प्राथतमकिा र आवश्यकिालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेवपि स्रोि र साधनको सन्त्ितुलि 
वविरिको खाका िय गने, 

(ग)  आगामी आतथिक वषिको लातग स्रोि अनमुानको आधारमा बजेटको कुल सीमा तनधािरि गने, 

(र्)  ववषय क्षेरगि बजेटको सीमा तनधािरि गने, 

(ङ) नेपाल सरकारबाट प्राि मागिदशिन, प्रदेशको आतथिक अवस्था, आन्त्िररक आयको अवस्था 
समेिको आधारमा बजेट िथा  कायिक्रमको प्राथतमकीकरिका  आधार िय गने, 

(च)  ववषय क्षेरगि बजेट िजुिमासम्बन्त्धी मागिदशिन िय गने, र 

(छ)  स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधािरि सम्बन्त्धमा प्रदेशको आवश्यकिा र तनििय बमोणजमका 
अन्त्य कायि गने । 

वजेट िथा स्रोि अनमुान सतमतिले तसतलङ र मागिदशिन दददा अनसुणुच ५ मा उल्लेख भए 
वमोणजम प्रदेश आवतधक योजनाले पवहचान गरेका प्राथतमकिाको क्षेर वा ववकासका प्रमखु चालक 
भतन पवहचान गररएकालाई मखु्य आधार तलई गनुि पनेछ । सतमतिले आफ्नो कायि प्रत्येक आतथिक 
वषिको फागनु मसान्त्ि तभर सम्पन्न गररसक्न ु पने छ । सतमतिले बजेट िथा स्रोि प्रक्षेपि गदाि आगामी 
आतथिक वषिपतछको थप दईु वषिको समेि प्रक्षेपि गनुिपदिछ। 

सीमा तनधािरि िथा बााँडफााँट गदाि प्रदेशमा प्राि हनुे आन्त्िररक आय, राजस्व बााँडफााँटबाट 
प्राि हनुे रकम, अनदुान, ऋि र अन्त्य आयको प्रक्षेपि र सोको ववषय क्षेरगि मन्त्रालय/तनकायलाई 
सन्त्ितुलि वविरिलाई समावेश गनुिपनेछ । 

(ख) बजेट सीमा िय गदाि गनुिपने कायिहरु 

यस चरिमा बजेट सीमा र आयोजना प्राथतमकिा तनधािरिका आधार िथा योजना िजुिमाको 
मागदशिन ियारीका क्रममा देहायका कायि गनुिपदिछ ।  

• आन्त्िररक आय (कर, शलु्क, दस्िरु र राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि हनुे रकम) को अनमुान, 

• नेपाल सरकारबाट प्राि हनुे ववत्तीय हस्िान्त्िरि (ववत्तीय समानीकरि, सःशिि, ववशेष र 
समपूरक अनदुान) को अनमुान, 
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• कुल श्रोिको अनमुान िथा बजेट सीमा तनधािरि, 

• आयोजना प्राथतमकिा तनधािरिका आधार र मागिदशिन ियारी। 

 

 यस्िो अनमुान गदाि संर्ीय िथा प्रदेश कोषबाट प्राि हनुे स्रोिको समेि अनमुान  
गनुिपदिछ ।यसरी ियार भएको आगामी आतथिक वषिको बजेट सीमा र मागिदशिन चाल ुआतथिक वषिको 
फागनु मसान्त्ि तभर आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालयले  ववषयगि  मन्त्रालय/तनकायलाई 
उपलब्ध गराउनपुने हनु्त्छ ।  

(ग) बजेट सीमा तनधािरि गदाि ध्यान ददन ुपने पक्षहरु   

प्रदेशले बजेट सीमाको तनधािरि गदाि देहाय बमोणजमको प्राथतमकिाको आधारमा गनुि पनेछः– 

(क) प्रदेशका वहवुवषिय र क्रमागि योजनाका लातग आवश्यक रकम, 
(ख) प्रदेश स्िरका गौरवका आयोजनाको लातग आवश्यक रकम,  

(ग) समपरुक कोष आवश्यक पने आयोजनाको लातग चावहने रकम,  

(र्) सशिि अनदुानको कायिक्रमको लातग िोवकएको रकम, 

(ङ) ददगो ववकासका लक्ष्य लगायि राविय/अन्त्िरािविय प्रतिबििाको कायािन्त्वयनका लातग आवश्यक 
पने रकम, 

(च) ऐन बमोणजम प्रदेशले आफैं ले  गनुिपने अन्त्य अत्यावश्यक कायि, 
(छ) बजेट सीमा तनधािरि गदाि प्रदेशमा रहेको सामाणजक िथा सााँस्कृतिक ववववधिालाई आधार 

मानी यस्िा क्षेरको सशक्तीकरिको लातग आवश्यक पने रकम। 
 

साथै, प्रदेशको कूल बजेट सीमाबाट िलब भत्ता िथा कायािलय सञ्चालनको लातग आवश्यक पने बजेट 
छुट्याई अन्त्य कायिक्रमको लातग बजेट सीमा तनधािरि गनुिपनेछ । यसरी प्रशासतनक खचिको लातग 
बजेट सीमा तनधािरि गदाि राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि रकम र आन्त्िररक आयको रकम भन्त्दा बढी 
नहनुे गरी गनुिपने हनु्त्छ। 

४.४.४ बजेट सीमा र मागिदशिन पठाउन े 

 बजेट िथा स्रोि सतमतिले मन्त्रालयगि रुपमा चाल,ु पुाँजीगि र ववत्तीय व्यवस्थासवहिको बजेटको 
सीमा र मागिदशिन ियार गनुि पने हनु्त्छ । मातथ उल्लेख भएअनसुार ियार भएको मन्त्रालयगि बजेट 
सीमा र मागिदशिन आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रिाली 
(PLMBIS) मा प्रववव� गरी सम्बणन्त्धि मन्त्रालयहरुमा पठाउनपुने हनु्त्छ। ।सम्बणन्त्धि मन्त्रालयले 
मािहिका कायािलय/तनकायलाई चैर ७ गिे भीरबजेट सीमा िथा मागिदशिन पठाउन ुपदिछ। 



 . 
 

 

४.४.५ योजना िजुिमा गोवष्ट 

(अ) प्रदेश तनवािचन क्षरे स्िरीय योजना िजुिमा गोष्टीः  

 प्रदेश मन्त्रालयवाट णजल्लामा रहेका प्रदेश कायािलयहरुलाई वजेट तसतलङ र मागिदशिन प्राि 
भए पिाि सवै कायािलयहरुले णजल्ला समन्त्वय सतमतिको समन्त्वय र संयोजनमा देहायका 
व्यणक्तहरुको उपणस्थतिमा चैर २० गिे भीर प्रदेश तनवािचन स्िरीय योजना िजुिमा गोष्टी गरी 
सरोकारवालावाट अनसूुणच ६ अनसुार प्राि प्रस्िावलाई ववषय क्षेर छु�याई णजल्ला स्िरीय योजना 
िजुिमा गोष्टीमा पेश गनुि पनेछ । प्रदेश स्िरीय योजना िजुिमा गोष्टी गदाि णजल्ला समन्त्वय सतमतिले 
गोष्टी हनुे तमति, समय र स्थान िोकी कणम्िमा िीन ददन अगावै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ु
पनेछ । यसरी माग संकलन गदाि संर्, प्रदेश र स्थानीय िहको कायि णजम्मेवारीमा पने ववकास 
कायिक्रम िथा आयोजनाको वतगिकरि िथा वााँडफााँट सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७६ ले प्रदेश सरकारको 
कायिक्षेर भतन िोकेका क्षेर तभरका योजना मार तलन सवकनेछ । सो मापदण्ड अनसुार प्रदेश 
सरकारको कायिक्षेर तभर पने योजनाहरु अनसुणुच ७ मा रहेको छ । 
(क) प्रदेश सभाका सदस्यहरु 
(ख) प्रदेश तनवािचन क्षेरमा रहेका स्थानीय िहका जनप्रतितनतधहरु 

(ग) णजल्ला समन्त्वय सतमतिका पदातधकारीहरु 

(र्) णजल्ला स्थीि ववषयगि कायािलयका प्रमखु र योजना शाखा प्रमखु 

(ङ) णजल्ला समन्त्वय सतमतिको योजना शाखा प्रमखु 

(च) प्रदेश तनवािचन क्षेर तभर रहेका सामदुावयक संर् संस्थाका प्रमखु, नागरीक समाजका 
प्रतितनतधहरु 

(छ) प्रदेश तनवािचन क्षेरमा रहेका प्रदेश सरकार मािहि सेवा केन्त्र वा कायािलयका प्रमखु 

(आ  णजल्ला स्िरीय योजना िजुिमा गोष्टीः 
 प्रदेश तनवािचन क्षेरस्िरीय योजना िजुिमा गोष्टीवाट प्राि माग वा प्रस्िाव णजल्ला 
स्थीि  कायािलयहरुले णजल्ला समन्त्वय सतमतिको समन्त्वय र संयोजनमा देहायका व्यणक्तहरुको 
उपणस्थतिमा हनुे णजल्ला स्िरी योजना िजुिमा गोष्टीमा पेश गरी योजना प्राथतमवककरि र तसफाररस 
गरी चैर मसान्त्ि भीर अनसुणुच ८ को ढााँचामा िालकु मन्त्रालयहरुमा पठाउन ु पनेछ ।यसका 
अतिररक्त रिनीतिक महत्वका योजना र दईु वा सो भन्त्दा वढी स्थानीय िहलाई छुन ेयोजनाहरु 
प्रदेश तनवािचन क्षेर स्िरीय गोष्टीवाट प्रस्िाव नभएको भए सो योजनाका वारेमा पतन छलफल गरी 
प्राथतमकीकरि गनि सवकनेछ । योजना छनौट र प्राथतमवककरि गनि आवश्यक ददगो ववकास लक्ष्य 
अनसूुणच ९ र योजना छनौट र प्राथतमकिाको आधार अनसुणुच १० मा रहेको छ ।  प्रस्िाव गररएका 
सवै योजनाको छनौट र प्राथतमकीकरि गदाि पारदशी रुपमा छलफल र अङ्क प्रदान गरी गनुि  

पनेछ ।णजल्ला समन्त्वय सतमतिले कणम्िमा िीन ददन अगावै णजल्ला स्िरीय योजना िजुिमा गोष्टी हनु े
तमति, समय र स्थान िोकी सहभातगिाकोलातग सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

jflif{s ljsf; sfo{qmd th{'df



  k|b]zsf] cfjlws of]hgf, dWodsfnLg vr{ ;+/rgf / jflif{s ljsf; sfo{qmd th{'df lbUbz{g . 

 
 

(क) संर्ीय संसद सदस्यहरु 
(ख) प्रदेश सभाका सदस्यहरु 

(ग) णजल्ला समन्त्वय सतमतिका प्रमखु र उपप्रमखुहरु 

(र्) णजल्ला तभर रहेका नगरपातलकाका प्रमखु र उपप्रमखुहरु 

(ङ) णजल्ला भीर रहेका गाउाँपातलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु 

(च) णजल्ला स्थीि ववषयगि कायािलयका प्रमखु र योजना शाखा प्रमखु 

(छ) णजल्ला समन्त्वय अतधकारी 
(ज) स्थानीय िहका प्रमखु प्रशासवकय प्रमखु र योजना शाखा प्रमखुहरु 

४.४.६ पररयोजना वैंक र आयोजना छनौट िथा प्राथतमकीकरि  

सम्वणन्त्धि मन्त्रालयले णजल्लास्िरीय योजना िजुिमा गोष्टीवाट प्राथतमकरि र तसफाररस भै 
आएका योजना मध्ये प्रदेशको प्राथतमकिा, आवश्यकिा, सन्त्िलुन, समावेणशिा, लाभलागि ववश्लषेि, 
वहवुवषिय वा पवुि ियारी अवस्थाका योजना, समस्या र सम्भाव्यिा   अनसुार कायािन्त्वयनयोग्य र बढी 
प्रतिफल प्राि हनुे आयोजनाहरू पनुः ववश्लषेि िथा प्राथतमकीकरि र छनौट गरी प्राथतमकिा क्रममा 
आयोजना समावेश गरी जेठ १० गिे भीरमा पररयोजना बैंकमा योजना सणुचकृि गनुि पनेछ। 
पररयोजना बैंक सम्बन्त्धी वववरि अनसूुची ११ मा उल्लेख गररएको छ ।  

प्रदेश तनवािचन क्षेर र णजल्लास्िरीय योजना िजुिमा गोष्टीवाट प्राथतमकरि भई आएका कायिक्रम 
वा आयोजना प्रस्िावका सम्वन्त्धमा अनसूुची १२ मा उल्लेणखि आधारमा आयोजनाको ववश्लषेि वा 
अनसूुणच १३ मा उल्लेणखि ववस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन वा सम्भाव्यिा अध्ययन  र प्राथतमवककरिको 
पनुपररक्षि गरेर मार मन्त्रालयले पररयोजना बैंकमा आयोजना सणुचकृि गनुिपनेछ ।िर रिनीतिक 
महत्व िथा दईु वा सो भन्त्दा वढी णजल्लासंग सम्वणन्त्धि भौतिक पवुािधारजन्त्य योजना र सामाणजक, 
आतथिक िथा शासकीय क्षमिा अतभववृि हनुे पवुािधारजन्त्य योजनाको तसफाररस भै नआएको अवस्थामा 
भौतिक पवुािधारजन्त्य योजनाको हकमा ववस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार गरी अन्त्य समाणजक िथा 
आतथिक पवुािधारजन्त्य योजनाको हकमा आतथिक, समाणजक, लागि लाभ ववश्लषेि गरी उपयकु्त देणखएका 
योजनालाई पररयोजना वैंकमा प्रव�ृ गनि सवकनेछ । 

4.४.७  वावषिक ववकास कायिक्रम िजुिमा   

पररयोजना वैकंमा सूणचकृि मध्ये वहवुवषिय योजना र कायािन्त्वयन पवुि ियारी अवस्था पार गरेका 
योजनालाई 

पवहलो प्राथतमकिा ददई वजेट ववतनयोजन गनुि पनेछ । ववषयगि मन्त्रालय/तनकायहरुको कायिक्रममा 
दोहोरो नपने गरी देहायका आधारमा बजेट िजुिमा गनुि पनेछ । यसरी छनौट गरी समावेश गररएको 
आयोजनाको लातग तर-वषीय खचि प्रक्षेपि सवहि आगामी आतथिक वषि    र थप २ आतथिक वषिको 

लातग  बजेट ववतनयोजन गनुि पनेछ। 



 . 
 

 

(क) प्रदेशको आवतधक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, रिनीतिसंगको िादम्यिाको स्थीति  

(ख) प्रदेशको मध्यमकालीन खचि संरचनामा गररएको स्रोि सतुनणिििाको स्थीति 

(ग) वहवुवषिय योजना  

(र्) वावषिक नीति िथा कायिक्रम, बजेट सीमा, मागिदशिन र आयोजना  प्राथतमकीकरिका आधार, 
(र्) आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खचि संरचनामा समावेश नभएका िर प्रदेश गौरवका 

आयोजनाका रुपमा अर्ी वढाउन ुपने भएमा वा दईु णजल्ला वा सो भन्त्दा वढी णजल्लासंग 
सम्वणन्त्धि योजना भए स्प� आधार, औणचत्य र पषु्टट्याई समेिको आधारमा त्यस्िा 
आयोजनामा बजेट ववतनयोजन गनि सवकनेछ । 

(ङ) प्रदेशको स्रोि साधनले मार योजना सम्पन्न गनि संम्भव नभएका िर प्रदेशका लातग 
अत्यावश्यक र िोवकएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनालाई समपरुक अनदुानबाट संचालन 
गनिको लातग प्रस्िाव गनि सवकने छ । 

सम्बणन्त्धि मन्त्रालय/तनकायले आफ्ना आवश्यकिा र प्राथतमकीकरिका आधारमा छनौट भएका 
आयोजना/कायिक्रमको  तरबषीय खचि प्रक्षेपि सवहिको मध्यमकालीन खचि संरचना र आगामी 
आतथिक वषिको बजेट ियार गरी वप.एल.एम.तब.आइ.एस. (PLMBIS) मा प्रववव� गरी आयोग र 
आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालयमा  पठाउनपुने हनु्त्छ। 

४.४.८ बजेट िथा कायिक्रम मातथ छलफल 

ववतभन्न तनकाय/मन्त्रालयहरूबाट प्रस्िाववि आयोजना/कायिक्ररूको बजेट र वावषिक ववकास 
कायिक्रम माथी आयोग, सम्वणन्त्धि मन्त्रालय र आतथिक मातमला मन्त्रालय वीच जेठ २० गिे भीर 
वजेट छलफल गनुिपने हनु्त्छ।यसरी छलफल गदाि नेपालको संववधान (मौतलक हक, राज्यका तनदेशक 
तसिान्त्ि र नीति र सम्बणन्त्धि प्रदेशको कायिक्षेर/क्षेरातधकार), राविय दीर्िकालीन सोच, राविय 
आवतधक योजना, प्रदेशको आवतधक योजना, ददगो ववकास लक्ष्य, योजना िजुिमा ददग्दशिनको पालना 
णस्थति, सम्बणन्त्धि प्रदेशको आवश्यकिा, समस्या र सम्भावना र पररयोजना बैंकबाट छनौट गररएका 
आयोजनाको प्राथतमकीकरिलाई आधार बनाउन ुपने हनु्त्छ।पजुी ीँगि िफि का कायिक्रमको छलफल 
आतथिक मातमला िथा योजना  मन्त्रालय र प्रदेश नीति िथा योजना आयोगले संयकु्त रुपमा गनेछ 
भने चाल ुिफि का कायिक्रमको छलफल आतथिक मातमला मन्त्रालयले गनेछ ।   

४.४.९  बजेट िथा कायिक्रम स्वीकृति 

 आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति िथा योजना आयोगले योजना िजुिमाको 
ववश्लषेि, प्राथतमवककरि, सणुचकृि र छनौटका माथी उल्लेणखि आधारहरुको पलाना भए नभएको 
ववश्लषेि गरी तसफाररस साथ योजना िथा कायिक्रम िजुिमा प्रवक्रया सम्पन्न गनुिपनेछ ।यसरी छनौट 
भएका योजना िथा कायिक्रमको वावषिक ववकास कायिक्रमको दस्िावेज ियार गरी आतथिक मातमला 
िथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रीपररषद समक्ष पेश गनुिपनेछ ।बावषिक ववकास कायिक्रमको ढााँचा 
समान्त्यिया अनसूुची १४ मा समावेश भए अनरुुप हनु ुपनेछ। 

jflif{s ljsf; sfo{qmd th{'df
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४.४.१० प्रदेश  सभामा बजेट िथा कायिक्रम पेश  

वावषिक वजेट िथा कायिक्रम, वावषिक ववकास कायिक्रम र आयोगवाट ियार गररएको 
मध्यमकालीन खचि संरचना प्रदेश मणन्त्रपररषद्ले स्वीकृि गरे पिाि छपाई गरी आतथिक मातमला 
िथा योजना मन्त्रीबाट बावषिक बजेटका साथै मध्यमकालीन खचि संरचना प्रदेश सभामा असार १ 
गिे तभर पेश गनुि पने हनु्त्छ। प्रदेश सभाले स्वीकृि गरेको वावषिक बजेट िथा कायिक्रम 
सविसाधारिको जानकारीको लातग प्रकाणशि गनुि पने छ ।प्रदेश आतथिक मातमला िथा योजना 
मन्त्रालयको वेवसाईटमा समेि प्रकाशन गनुि पनेछ । यसको एक/एक प्रिी प्रधानमन्त्री िथा 
मणन्त्रपररषदको कायािलय, राविय योजना आयोग र अथि मन्त्रालय पठाउन ुपनेछ । 
४.५ कायािन्त्वयन कायियोजना 

वावषिक ववकास कायिक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्त्वयन गनि यसको कायािन्त्वयन योजना 
बनाउन आवश्यक छ। कायािन्त्वयन योजनामा आवतधक योजनाको उद्देश्य प्राि गनिका लातग आवश्यक 
कायािन्त्वयन ववतध, कायािन्त्वयन कायििातलका र णजम्मेवारी िातलका समेवटएको हनु्त्छ । वावषिक ववकास 
कायिक्रम िथा बजेटको सम्बणन्त्धि ववषयगि मन्त्रालय/तनकायले प्रत्येक आयोजना र कायिक्रमको 
कायािन्त्वयन कायियोजना ियार गनुि पने हनु्त्छ। ववकास आयोजनाको कायिन्त्वयन गने वक्रयाकलापको 
ववस्ििृ वववरि र त्यसको बजेटको ववभाजन गनुि आवश्यक हनु्त्छ । 

(क)  प्रदेश सभाले पाररि गरेको वावषिक बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको लातग आतथिक 
मातमला िथा योजना मन्त्रालयले साउन १ गिे सम्बणन्त्धि ववषयगि 
मन्त्रालय/तनकायहरुलाई बजेटको खचि गने अणख्ियारी प्रदान गनुि पने हनु्त्छ ।  

(ख) ववषयगि मन्त्रालय/तनकायले अणख्ियारी प्राि भएको ७ ददनतभर आफ्नो ववभाग/महाशाखा/ 
शाखा/इकाइलाई तलणखि रुपमा बजेट कायािन्त्वयनको अणख्ियारी ददनपुने हनु्त्छ।  

(ग) बजेट कायािन्त्वयनको अणख्ियारी प्राि भएको तमतिले ७ ददनतभर  ववभाग/महाशाखा/शाखा 
र एकाइले कायिक्रम कायािन्त्वयनको कायििातलका सम्बणन्त्धि मन्त्रालय/तनकायमा पेश 
गनुिपने हनु्त्छ । 

(र्) ववभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइबाट पेश भएको कायािन्त्वयन कायियोजनामा प्राववतधक क्षमिा, 
आयोजनाको सम्वेदनशीलिा, कायािन्त्वयन प्राथतमकीकरि, नगद प्रवाहको अवस्था समेिको 
आधारमा कुनै संशोधन गनुि पने देणखएमा सम्बणन्त्धि मन्त्रालय/तनकायले सझुाव ददन ुपने 
हनु्त्छ । यसरी प्राि भएको सझुाव समेिको आधारमा सम्बणन्त्धि तनकायले कायािन्त्वयन 
कायियोजनामा संशोधन गरी ५ ददन तभर पनुः पेश गनुिपने हनु्त्छ । 

(ङ)सबै ववभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइबाट प्राि कायियोजनालाई सम्बणन्त्धि मन्त्रालय/तनकायले 
एकतरि गरी मन्त्रालय/तनकायगि एकीकृि कायािन्त्वयन कायियोजना प्रदेश मखु्य मन्त्री िथा 
मणन्त्रपररषदको कायािलय, आयोग र मन्त्रालय समक्ष पेश गनुिपने हनु्त्छ। 



 . 
 

 

 
४.५.१ वावषिक ववकास कायिक्रम कायािन्त्वयन ववतध 

क. कायािन्त्वयन ववतध तनधािरि  

आयोजना कायािन्त्वयनका लातग आवश्यक पूवािधार सजृना गनुिपने िथा सरोकारवालाहरू बीच समन्त्वय 
एवम ्साझेदारी गनुिपने भएकाले प्रदेशले आवतधक योजनामा उल्लेणखि योजनाको साविजतनक तनमािि 
एवम ्सेवा खररद सम्बन्त्धमा  साविजतनक खररद ऐन, २०६३, साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४, 

प्रदेश साविजतनक खररद तनयमावली, २०७६, आतथिक कायिववतध ऐन, २०५५ िथा आतथिक कायिववतध 
तनयमावली, २०६४ र प्रदेशले संववधान िथा अन्त्य प्रचतलि कानूनको अतधकार क्षेर तभर रही तनमािि 
गरेका ऐन तनयम अनसुार कायािन्त्वयन गनुि पनेछ । यसरी कायािन्त्वयन ववतध तनधािरि गदाि ठेक्काप�ा, 
उपभोक्ता सतमति, अमानि, सेवा करार, संयकु्त व्यवस्थापन वा साझेदारी, गैरसरकारी संस्थामाफि ि गने 
सम्वन्त्धमा साविजतनक खररद ऐनको पररतध तभर रही आयोजना वा कायिक्रम सञ्चालन हनुपूुवि तनणिि 
गनुिपदिछ । प्रदेशले आतथिक वषि शरुु भएको एक मवहना तभर आफ्नो वावषिक खररद योजना र 
गरुुयोजना स्वीकृि गरी सो अनरुुप खररद कायिको व्यवस्थापन गनुिपने हनु्त्छ। 

ख. आयोजना कायािन्त्वयन िातलका  
आयोजना कायािन्त्वयन गने तनकायले कुन काम कवहले शरुु गने, कवहले सम्पन्न गने समयy 

वकटान गररएको कायििातलका बनाइ कायािन्त्वयन ब्यवस्था गनुि पदिछ । आयोजना कायािन्त्वयन गदाि 
सम्बि तनकाय र व्यणक्तलाई िोवकएका कायि णजम्मेवारी र वक्रयाकलापप्रति णजम्मेवार बनाउन 
उपलणब्ध पररिाम सूचकसवहि कायिसम्पादन करार गने प्रिाली अपनाउनपुने हनु्त्छ।  
 

िातलकाः ४.१ 

आयोजना कायािन्त्वयन िातलका 
(नमूना) 

आयोजना उपलणब्ध सूचक 
पररिाम िहको 

बजेट णजम्मेवार तनकाय प्रारम्भ 
गने अवतध 

सम्पन्न गनुिपने 
अवतध 

आमा 
सरुक्षा 
कायिक्रम 

प्रति लाख जीववि 
जन्त्ममा माि ृ
मतृ्यदुर १०० मा 
झरेको हनुेछ 

२०० 
लाख 

सामाणजक ववकास 
मन्त्रालय-स्वास्थय 
कायािलय,  

२०७६ 
भदौ 

२०७७ असार 

      

ग. अनगुमन िथा मूल्याकंन व्यवस्था 
 आयोजनाको कायािन्त्वयनबाट लणक्षि उद्देश्य प्राि भयो/भएन र आयोजनाको कायािन्त्वयनबाट 

आयोजनाका अपेणक्षि लाभग्राही जनिाले लक्ष्य बमोणजम फाइदा पायो पाएन भनेर गररने अध्ययन 
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ववश्लषेिलाई आयोजनाको मूल्यांकन भतनन्त्छ ।कायािन्त्वयन गररएका योजना, नीति, कायिक्रम िथा 
आयोजना के कति सान्त्दतभिक, लाभदायी र प्रभावकारी छन ्िथा के कस्िा उपलणव्ध एवम ्प्रभाव 
हातसल भएका छन ् भन्ने कुराको आन्त्िररक वा बाह्य मूल्याङ्कनकिािबाट उद्देश्यपूिि र व्यवणस्थि 
िररकाले लेखाजोखा गने कायि मूल्याङ्कन हो। सामान्त्यिया योजनाको मूल्यांकन िीन प्रकारको  

हनु्त्छ :  

१. आयोजनाको कायािन्त्वयन चरिमा गररने आयोजनाको लेखाजोखा। 

२. आयोजनाको कायािन्त्वयन  समाति पतछ आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य अनरुुप  काम भए, 

नभएको    लेखाजोखा गररने आयोजनाको मूल्यांकन । 

३. आयोजना समाि पतछ त्यसको संचालनको ५ वषि पतछ गररने प्रभाव मूल्यांकन । 
 

योजनाका उपलणब्ध र प्रभाव िहका सूचकमा के कति पररमािमा पररबििन आयो भन्ने 
जानकारी मलु्याङ्कनबाट हनु्त्छ ।प्रदेशले आवश्यकिा र आयोजना वा कायिक्रमको प्रकृति अनसुार 
उल्लेणखि दवैु िहमा िेश्रो पक्षबाट पतन मूल्याङ्कन गनुि गराउन ुपछि । अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
कायिका लातग प्रदेश नीतन िथा योजना आयोगबाट ियार गररएको प्रदेश अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
ददग्दशिनका प्रावधान अनरुुप गनुिपने हनु्त्छ। 

 



 . 
 

 

 
अनसूुची १ 

पार्श्िणचर (Profile) को ढााँचा 

प्रदेशको पार्श्णचरमा समाबेस हनु ेतबषयहरुको सचुी 
१ पररचय 

१.१ पषृ्टभमूी 
१.२ उद्देश्य 

१.३ अध्ययन ववतध 

१.४ अध्ययन सीमा 
२. प्रदेशको आधारभिू (भौगोतलक िथा भौतिक) चररर 

२.१ भौगोतलक अवणस्थति, सीमाना िथा राजनीतिक, प्रशासतनक ववभाजन 

२.२  भ-ूउपयोग 

२.३ भ–ूक्षेर (टोपोग्राफी, तभरालोपना) 
२.४  माटोको बनावट र उविराशणक्त 

२.५ भ–ूक्षय संभाववि क्षेर 

२.६ जलवायू 

२.७ जलश्रोि/वन जंगल िथा अन्त्य प्राकृतिक स्रोि साधन 

३. जनसंख्याको चररर 

३.१ जनसंख्याको आकार (स्थानीय िह िथा णजल्लास्िरीय वववरि) 
३.२ जनसंख्याको ववृिदर (गा.पा., न.पा. र णजल्ला छुद�ने गरी) 
३.३ जनसंख्याको ववश्लषेि 

३.४ जनसंख्याको बनावट 

४. प्रदेशको आतथिक णस्थति िथा रोजगारीको णस्थति 

५.१ प्रदेशको अथििन्त्रको संरचनात्मक स्वरुप 

५.२ कृवष िथा तसंचाई क्षेर 

५.३ प्रदेशको अथििन्त्रको ववणश�ीकरि 

५.४ आतथिक अन्त्िरसम्वन्त्ध 
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५.५ प्रदेशमा वैदेणशक लगानीको णस्थति 

५.६ र्रपररवारको आयस्िर िथा गररबीको णस्थति 

५.७ श्रमशणक्त िथा रोजगारी णस्थति 

५.८ उद्योग िथा खानी क्षेरको णस्थति 

५.९ व्यापार, पयिटन िथा सेवा क्षेरको णस्थति 

५.१० आतथिक ववकासका अन्त्य क्षेरहरु 

६. भौतिक िथा साविजतनक पूवािधारको णस्थति 

६.१ सडक यािायाि 

६.२ अन्त्य यािायािका साधनको (हवाइ यािायाि,  जल यािायाि र रोप-वे, रेल) 

६.३ सूचना प्रववतध िथा सञ्चार क्षेरको णस्थति   
६.४  ववद्यिु िथा अन्त्य वैकणल्पक ऊजािको णस्थति 

 ६.५  खानेपानी िथा सरसफाईको णस्थति 

६.६ ढल तनकास र फोहोरमैला संकलन िथा व्यवस्थापन 

६.७ नदी तनयन्त्रि 

७. सामाणजक क्षरेको णस्थति 

७.१ णशक्षा 
• प्रदेशको शैणक्षक िथा साक्षरिा णस्थति (न.पा./गा.पा. र णजल्ला छुद�ने गरी) 
• णशक्षा सेवा िथा सवुवधा, पूवािधारको अवस्था 
• मानव संसाधनको माग र आपूतििको णस्थति 

• बाल ववकास 

• छार छाराको अवस्था 
• तबद्यालय भनाि दर िथा पररत्याग दर, (आधारभिू र माध्यातमक िह) 
• वैकणल्पक एवम ्अनौपचाररक णशक्षा 
• उच्च णशक्षा, क्याम्पस, ववर्श्ववद्यालय आददको णस्थति 

७.२ स्वास्थय 

• स्वास्थय सेवा सवुवधाको णस्थति 

• स्वास्थय िथा पोषिको अवस्था  
• स्वास्थय तबमाको णस्थति 



 . 
 

 

७.३ खेलकूद िथा मनोरञ्जन 

७.४ समाज कल्याि िथा सामाणजक सरुक्षा 
७.५ नागररक सरुक्षा सेवा 
७.६ मवहला िथा बालबातलकाको ववकास णस्थति 

७.७  पछातड परेका उणत्पतडि, दतलि िथा जनजातिको णस्थति 

७.८  अपाङ्गिा भएकाको अवस्था 
७.९  लैवङ्गक अल्पसंख्यकको णस्थति 

८. वन, वािावरि िथा जलबायू पररवििनको णस्थति 

८.१ वन क्षेरको णस्थति 

८.२ वन संरक्षि िथा जैववक ववववधिा 
८.३ वन उत्पादन िथा सामदुावयक सहभातगिा 
८.४ वन पैदावारको माग िथा आपूतिि णस्थति 

८.५ शहरी वािावरि णस्थति 

८.६ ग्रामीि वािावरि णस्थति 

८.७ जलाधारको अवस्था 
८.८ बाढी, पवहरो, नदी कटान, हरुी बिासबाट सम्भाववि जोणखमको अवस्था 

९. संस्थागि स्रोि िथा क्षमिा 
९.१ ववत्तीय स्रोि िथा क्षमिा ववश्लषेि 

९.२ आतथिक स्रोि िथा आय 

९.३ आतथिक स्रोि पररचालन िथा आय णस्थति 

९.४ जनसहभातगिा पररचालन णस्थति िथा प्रक्षेपि 

९.५ मानव अतधकार, सेवा प्रवाह र सशुासनको अवस्था 
९.६ योजना िथा कायािन्त्वयन क्षमिा ववश्लषेि 

९.७ प्रदेशमा ददगो ववकास लक्ष सूचकको अवस्था 
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अनसूुची २  
आवतधक योजनाको आधार पर र मूल दस्िावेजको खाका 

पररच्छेद १: पररचय  

१.१ पषृ्टभतूम  

१.२ प्रदेशको वस्िणुस्थति वववरि   

१.३ प्रदेशको ववकासको समीक्षा  

पररच्छेद २: प्रादेणशक योजना  

२.१ पषृ्टभतूम  

२.२ चनुौिी िथा अवसर  

२.३ योजना खाका  

२.३.१ प्रादेणशक सोच  

२.३.२ प्रादेणशक लक्ष्य  

२.३.३ प्रादेणशक उद्देश्य  

२.३.४ पररमािात्मक लक्ष्य  

२.३.५ रिनीति  

२.४ समव�गि आतथिक लक्ष्य र खाका   

२.४.१ आतथिक ववृिदर   

२.४.२ लगानीको आवश्यकिा र स्रोि  

२.४.३ साविजतनक स्रोि व्यवस्था  

२.४.४ अन्त्िर सरकारी ववत्त  

२.४.५ स्रोि साधनको बााँडफााँट िथा पररचालनका आधार  

पररच्छेद ३: समव�गि आतथिक नीति  

३.१ साविजतनक ववत्त  

३.१.१ साविजतनक खचि  

३.१.२ राजस्व  

३.१.३ वैदेणशक सहायिा पररचालन  
३.१.४ साविजतनक ऋि  

३.२      साविजतनक, तनजी र सहकारी साझेदारी  
३.३ वैदेणशक लगानी   
 

 

 



 .  
 

पररच्छेद ४: आतथिक क्षरे  

४.१ कृवष िथा प्राकृतिक स्रोि व्यवस्थापन  
४.१.१ कृवष ववकास  

४.१.२ पशपुन्त्छी ववकास  

४.१.३ खाद्य सरुक्षा िथा पोषि  

४.१.४ तसंचाइ  

४.१.५ भतूम व्यवस्था  

४.१.६ जलस्रोि  

४.१.७ वन िथा वनस्पति सम्पदा  

४.१.८ खतनज सम्पदा  

४.२ उद्योग, वाणिज्य, आपूतिि र पयिटन  

४.२.१ उद्योग  

४.२.२ वाणिज्य  

४.२.३ आपूतिि  

४.२.४  पयिटन  

पररच्छेद ५: सामाणजक के्षर  

५.१ जनसंख्या िथा बसाइाँसराइ  

५.२ णशक्षा  

५.३ स्वास्थय िथा पोषि  

५.४  खानेपानी िथा सरसफाइ  

५.५ यवुा  

५.६ मवहला  

५.७ बालबातलका िथा वकशोरवकशोरी  

५.८  ज्येष्ट नागररक  

५.९ अपांगिा भएका व्यणक्त  

५.१० खेलकूद  

५.११ सामाणजक सरुक्षा िथा संरक्षि  

पररच्छेद ६: पूवािधार क्षरे  

६.१ ऊजाि  

६.२ यािायाि पूवािधार   
६.३  सञ्चार िथा सूचना प्रववतध पूवािधार  

६.४ प्रादेणशक िथा स्थानीय पूवािधार   
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६.५ ववज्ञान िथा प्रववतध  
६.६ सहरी ववकास  

६.७ ग्रामीि ववकास  

६.८ आवास िथा बस्िी ववकास  

६.९ पनुतनिमािि  
पररच्छेद ७: लोकिन्त्र र सशुासन  

७.१ राविय एकिा  

७.२ सरुक्षा  

७.३ शाणन्त्ि र सवु्यवस्था  

७.४ नेितृ्व तनमािि  

७.५  मानव अतधकार  

७.६ न्त्याय प्रिाली   

७.७  संर्ीय शासन प्रिाली  

७.८ प्रादेणशक िथा स्थानीय िहको सन्त्ितुलि ववकास  

७.९ शासकीय सधुार र सशुासन   

७.१० ववत्तीय सशुासन  

७.११ ��ाचार तनवारि   

पररच्छेद ८: अन्त्िरसम्बणन्त्धि ववषय  

८.१  िथयांक प्रिाली  

८.२ गररबी तनवारि   

८.३ श्रम िथा रोजगारी  
८.४ मानव संशाधन ववकास  

८.५ अनसुन्त्धान िथा ववकास  

८.६ उद्यमशीलिा ववकास  

८.७ समानिा  

८.८ समावेशीकरि  

८.९ सामाणजक सधुार  

८.१० सामाणजक सांस्कृतिक ववववधिा  

८.११ ववपद व्यवस्थापन  

८.१२ वािावरि  
८.१३  जलवाय ुपररवििन  

८.१४  सामदुावयक साझेदारी र गैरसरकारी संस्था  



 . 
 

 

पररच्छेद ९: योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन िथा मूल्याकंन  

९.१ योजना िजुिमा  

९.२ आयोजना बैंक  

९.३ संस्थागि िथा कायािन्त्वयन व्यवस्था  

९.४ िहगि सम्बन्त्ध िथा अन्त्िरसरकार समन्त्वय  

९.५ जोणखम व्यवस्थापन  

९.६ अनगुमन िथा मूल्यांकन  

पररच्छेद १०: प्रादेणशक आवतधक योजनाको नतिजा खाका 
१०.१  पषृ्टभतूम 

१०.२  नतिजाखाकामा समावेश गररएका ववषयहरु 

(ववषयक्षेरगि आधारमा समावेश भएका ववषयहरु उल्लेख गने) 

१०.३  नतिजाखाकाको प्रयोग 

(मध्यमकालीन खचि संरचना र वावषिक ववकास कायिक्रम) 

१०.४  नतिजा सूचक 

(ववषय क्षेरगि रुपमा ववभाजन गरी ववषयक्षेरगि नतिजाखाकाबाट समावेश गने)  

ववषय क्षरेगि खाका 
१. पषृ्टभतूम 

२. प्रमखु समस्या 
३. चनुौिी िथा अवसर 

४. क्षेरगि सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रिनीति िथा कायिनीति  

४.१ सोच 

४.२ लक्ष्य 

४.३ उद्देश्य 

४.४ रिनीति 

४.५ कायिनीति 

४.६ प्रमखु कायिक्रम (आधार परमा समावेश गनुि नपने) 
४.७ अपेणक्षि उपलणब्ध 

५. नतिजा खाका (आधार परमा समावेश गनुि नपने) 

क्र. 
सं. 

प्रमखु 
नतिजा  
(Key 
Results) 

एकाई 

आधार वषि 
२०७५/७६ 
अनमुातनि 

आ.व.२०८०/८१ 
को लक्ष्य 

सूचनाको 
स्रोि 

णजम्मेवार 
तनकाय 

अनमुान 
िथा 
जोणखम 
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 प्रभाव       

 असर       

 प्रतिफल       

 कायिक्रम 
िथा 
आयोजना 

      

 
आवतधक योजनाको अवधारिा-परको खाका 
१. पषृ्टभतूम 

२. योजनाको आवश्यकिा र औणचत्य 

३. ववद्यमान अवस्था 
४. योजना खाका 

४.१ प्रादेणशक सोच 

४.२ प्रादेणशक लक्ष्य 

४.३ उद्देश्य 

४.४ प्रादेणशक रिनीति 

५. ववषयवस्ि ु

६. िजुिमा ववतध िथा प्रकृया 
७. अपेणक्षि नतिजा 
८. जोणखम पक्ष िथा अनमुान 

९. अनसूुचीहरु 

अनसूुची १. प्रादेणशक आवतधक योजनाको ववषय सूची 
अनसूुची २. समय िातलका 
क्र.स. वक्रयाकलाप णजम्मेवार 

तनकाय/महाशाखा 
सहयोगी समय सीमा 

१     

२     

३     

४     

 
 



 . 
 

 

अनसूुची ३ 

 मध्यमकालीन खचि संरचनाको ढााँचा 
पररच्छेद १ पररचय  
 १.१ पषृ्टभतूम 

 १.२ अवधारिा िथा उद्देश्य 

 १.३ संस्थागि व्यवस्था 
 १.४ िजुिमा प्रवक्रया  

पररच्छेद २  मध्यमकालीन खचि संरचना  
          २.१ पषृ्टभतूम  

२.२ सोच, उद्देश्य िथा रिनीति 

२.३ मध्यमकालीन खचि संरचनाको तरवषीय बजेट अनमुान िथा प्रक्षेपि 

२.४ बजेट अनमुान िथा प्रक्षेपिको वववरि 

२.५ प्रमखु ववषय क्षेरगि आधारमा खचिको अनमुान िथा प्रक्षेपि 

 

पररच्छेद ३: आतथिक क्षरे 

३.1  अथि 
३.२  वन िथा वािावरि 
३.३  उद्योग वाणिज्य िथा आपूतिि 
३.४   पयिटन 
३.५  श्रम िथा रोजगारी 

पररच्छेद ४: कृवष, सहकारी िथा भमूी व्यवस्था 
४.१  कृवष 
४.२  पशपुन्त्छी  
४.३  भतूमव्यवस्था 
४.४  सहकारी िथा गररबी तनवारि 

पररच्छेद  ५: सामाणजक क्षरे 

४.1 णशक्षा 
४.२ ववज्ञान िथा प्रववतध 
४.३ स्वास्थय 
४.४ यवुा िथा खेलकुद 
४.५ मवहला, बालबातलका िथा समाज कल्याि 
४.६ खानेपानी िथा सरसफाई 

cg';"rL



  k|b]zsf] cfjlws of]hgf, dWodsfnLg vr{ ;+/rgf / jflif{s ljsf; sfo{qmd th{'df lbUbz{g .  
 

पररच्छेद  ६: पूवािधार के्षर 

५.1 उजाि 
५.2 तसाँचाई िथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 
५.३ भौतिक पूवािधार िथा यािायाि व्यवस्था 
५.४ भवन, आवास िथा सहरी ववकास 
५.५ सूचना िथा सञ्चार 

पररच्छेद ७: शासकीय िथा अन्त्िरसम्बणन्त्धि के्षर 

६.१ प्रदेश संसद 
६.२ प्रदेश मणन्त्रपररषद 
६.३ आन्त्िररक मातमला, शाणन्त्ि सरुक्षा, काननु, न्त्याय िथा संसदीय मातमला 
६.४ अथि-ववववध 
६.४ साविजतनक नीति िथा योजना िजुिमा, अनगुमन, मलु्याङ्कन िथयाङ्क व्यवस्थापन 
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अनसूुची ४ 
मध्यमकालीन खचि संरचना दस्िावेजमा समावेश हनु ेववषयवस्ि ु(ववषय क्षरेगि मार) 

१. पषृ्टभतूम  
ववषय क्षेरसाँग सम्बणन्त्धि प्रादेणशक सन्त्दभि, वििमान अवस्था, ददगो ववकास लक्ष्य सम्बन्त्धमा 

ववषय क्षेरगि व्यवस्था र ववषय क्षेरगि नीति, रिनीति एवम ्प्रदेश सरकारको क्षेरगि प्राथतमकिा 
िथा प्रतिबििा समेटेर एक अनचु्छेदमा र बढीमा आधा पषृ्टसम्म लेख्न सवकने ।  

२. समस्या िथा चनुौिी 
यस क्षेरका कायिक्रम कायािन्त्वयनमा ववद्यमान प्रमखु समस्या दईु वाक्यमा नबढ्ने गरी एक 

अनचु्छेद िथा आगामी ददनमा सामना गनुिपने चनुौिी समेि गरी एक अनचु्छेदमा लेख्न सवकने । 

३. सोच 

प्रादेणशक योजना (हाल १४ औ ंयोजना) मा उल्लेणखि ववषय क्षेरगि सोच लेख्न,े एक भन्त्दा 
बढी क्षेरको भएमा सबै क्षेरको सोच लेख्न ेर कोष्टमा क्षेर खलुाउाँदा उपयकु्त हनुे । 

४. उद्दशे्य 

प्रादेणशक योजनामा उल्लेणखि ववषय क्षेरगि उद्देश्य लेख्न,े एक भन्त्दा बढी क्षेरको भएमा 
सबै क्षेरको उद्देश्य लेख्न ेर कोष्टमा क्षेर खलुाउन उपयकु्त हनुे । कुनै ववषय क्षेरमा नयााँ उद्देश्य 
समावेश गरेमा सो पतन खलुाउन उपयकु्त हनुे । 
५. रिनीति 

प्रादेणशक योजनामा उल्लेणखि ववषय क्षेरगि रिनीति लेख्न,े एक भन्त्दा बढी क्षेरको भएमा 
सबै क्षेरको रिनीति लेख्न ेर कोष्टमा क्षेर खलुाउने । कुनै ववषय क्षेरमा नयााँ रिनीति समावेश 
गरेमा सो पतन खलुाउन सवकन े। 

६. ववषय क्षरेगि नतिजा सूचक र लक्ष्य (दफा १७ (२)(ङ, छ)) 
नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खचि संरचनाका ववषय क्षेरसाँग सम्बणन्त्धि नतिना सूचक 

उल्लेख गने । आ.व. २०७६÷७७ मा प्रदेश स्िरको वववरि भएमा सो वववरि उल्लेख गने । 
आगामी ३ आ.व.को लक्ष्य तनधािरि गदाि प्रादेणशक योजनालाई मूल आधार मानी प्रदेशस्िरमा हातसल 
गने लक्ष्य उल्लेख गने र सो ववषय  क्षेरसम्बन्त्धी प्रदेश सरकारको प्राथतमकिा र प्रतिबििा एवम ्
सन ्२०१९ र २०२२ मा ददगो ववकास लक्ष्यसम्बन्त्धी राविय लक्ष्यलाई आधार मान्न सवकने । 

ववषय क्षेरगि नतिजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाई 

आ.व.2075/76 
सम्मको वास्िववक 
उपलणब्ध 

आ.व.2076/77 
अनमुातनि उपलणब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

2076/78 2078/79 
2079/
80 

१ २ 3 4 5 6 7 
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७. ववषय क्षरेगि खचि िथा स्रोिको तरवषीय अनमुान (दफा १७ (२)(र्)) 
अनसूुची १ र २ को आधारमा ियार गने । 

ववषयक्षेरगि खचि िथा स्रोिको तरवषीय अनमुान 

आ.व. 
बजेट अनमुान स्रोि 

कुल चालु' पुाँजीगि 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल 
सरकार 

वैदेणशक 
अनमुान 

वैदेणशक 
ऋि 

2076/77        

2077/78        

2078/79        

 

८. कायिक्रम÷आयोजनाको संणक्षि वववरि (दफा १७ (२) (क), (ख), (ग)) 

उद्देश्य िथा प�ुाईं संणक्षिमा लेख्न े(जस्िैः गररबी तनवारि, क्षमिा ववकास) । कायिक्रम वा 
आयोजनाको सरुू र समाि हनुे तमति अतनवायि रुपमा खलुाउने । सालबसाली प्रकृतिका कायिक्रम 
भएमा ५ वषिको अवतधलाई एक चरि मानी सो अनसुार उल्लेख गने र आयोजना अवतधको कुल 
लागि उल्लेख गने । साधारि प्रशासन िफि  अवतध र लागि उल्लेख गनुि नपने । आगामी िीन 
वषिको उपलणब्ध सूचक उल्लेख गदाि पररमाि खलुाउने िथा खलुाउन नसवकने प्रकृतिको भएमा 
गिुात्मक सूचक छोटो बुाँदामा ....... भएको हनुे भनी उल्लेख गने ।  

कायिक्रम/आयोजनाको सणक्षि वववरि 

ब.उ.शी.न. कायिक्रम/आयोजना 
 

उिेश्य 

आयोजना 
अवतध (सरुू 
र समािी) 

 
 

लागि िथा प�ुयाइाँ {+ 
आगामी िीन वषिको 
उपलणब्ध सूचक 

लागि 
रू.लाखमा 
अबि 

प�ुयाई 

१ 2 3 5 6 7 8 

       

       

       

 

 



 . 
 

 

९. जोणखम पक्ष िथा अनमुान 

आगामी िीन वषिमा कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि आइपने सम्भाववि जोणखमको आाँकलन िथा 
सम्बोधन सवहि २ वाक्यमा बढीमा एक अनचु्छेद लेख्न े। पवहलो वाक्यमा उल्लेख प्रमखु अनमुान 
उल्लेख गने । दोस्रो वाक्यमा उक्त कायिहरु नभएमा अपेणक्षि उपलणव्ध हातसल नहनुे जोणखम रहन्त्छ 
उल्लेख गने । 

 

१०. कायिक्रमको प्राथतमकीकरि, साकेंिीकरि िथा तरवषीय खचि अनमुान (दफा १७ (२) (च))  
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• प्रदेशको कायिक्रमको प्राथतमकीकरि िथा सांकेिीकरि सम्बन्त्धमा उल्लेख भए 
बमोणजम गने ।  

• तरवषीय खचि अनमुान ववषयगि मन्त्रालय वा तनकायले उपलब्ध गराउने ।  
• उक्त खचि अनमुान गदाि सूरमा उल्लेख गररएको भएमा सोलाई आधार मान्ने । 

• आ.व. २०७६÷७७ को बजेट अनमुान खचि िथा स्रोि प्रदेश सभामा प्रस्ििु भएको 
बजेट रकम उल्लेख गने । सो समेिको आधारमा पतछल्ला दईु वषिको खचिको प्रक्षेपि 
गने ।  

• खचि प्रक्षेपि गदाि आगामी आ.व.मा सम्पन्न हनुे आयोजनाका लातग पयािि रकमको 
व्यवस्था गने िथा सो सम्पन्न हनुे अवतधपतछ रकम व्यवस्था गने । 

• सशिि अनदुान अन्त्िरगिि संचालन हनुे कायिक्रमको प्रकृति हेरी बढ्दो वा र्ट्दो प्रवतृिमा 
प्रक्षेपि गने ।  

• साधारि खचिको हकमा िलब बाहेकको खचिमा मरुाणस्फतिलाई आधार मान्ने । 
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• स्रोि सतमतिले आाँकलन गरेको स्रोि तभर रहेर मार कुल खचि प्रक्षेपि गने ।  
• प्रक्षेपि गदाि रकम बााँकी रहेमा नयााँ कायिक्रम वा आयोजनाको लातग बााँकी रकम 

एकम�ु अनमुान गने । 

 

११. तरवषीय खचिको स्रोि प्रक्षपेि (दफा १७ (२) (ङ))  
• अनसूुची १ मा उल्लेणखि कायिक्रमगि खचिको स्रोिको वववरि उल्लेख गने, 

वैदेणशक सहायिा अनमुान गदाि सम्झौिा भइसकेको वा प्रतिबििाको क्रममा रहे 
सोको पषु्टट्याईं सवहि ियार गने ।  

• नेपाल सरकारबाट प्राि हनुे अनदुान िथा वैदेणशक सहायिाको रकम यट्टवकन 
भएपतछ मार बााँकी रकम प्रदेश सरकारबाट व्यहोने व्यवस्था गने ।   

 

१२. प्रति इकाइ लागि अनमुान 
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अनसूुची ५ 
आयोजना प्राथतमकिाको के्षर 

१. गिुस्िरीय ग्रामीि िथा शहरी पूवािधार 

२. कृवषको व्यवसावयकरि 

३. ववणश�कृि सेवा र मानव संसाधन 

४. उद्योग  

५. सम्पदामैरी पयिटन 

६. सामाणजक िथा सांस्कृतिक ववकास 
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अनसूुची ६ 
 आयोजना प्रस्िाव (Project Proposal) को ढााँचा 

 

१. आयोजनाको पररचय 

• आयोजनाको नामः 
• लक्ष्यः  

• उद्देश्यः  

• कायािन्त्वयन अवतधः 
         सरुु (आ.व.)                               समाति (आ.व.)  

• कायािन्त्वयन हनुे क्षेर  

णजल्लाः-   गाउाँपातलका/नगरपातलकाः-  

२. आयोजनाको कुल लागि  

• ववकास िथा तनमािि लागिः  

• संचालन लागिः 
• अन्त्य लागिः 

३. ववत्तीय स्रोिः  

४. अपेणक्षि प्रतिफलः 
५. आयोजनाका प्रमखु वक्रयाकलापः 
६. आयोजनाको ववत्तीय र आतथिक ववश्लषेिः 
७. आयोजना कायािन्त्वयन िथा खचि योजनाः 
८. आयोजना कायािन्त्वयनमा आवश्यक जनशणक्त र प्रमखु तनमािि सामाग्रीः 
९. आयोजना संचालन प्रस्िावः 
१०. संचालन प्रबन्त्धः 

• खचि अनमुान (कम्िीमा ३ वषिको)  

• उपभोक्तालाई खचि गने भए नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक पने वा नपने  

• सम्भाववि आय आजिन (कम्िीमा ३ वषिको)  
 
 

 

 

 



 . 

 
 

अनसूुणच ७ 

प्रदेश िहबाट सञ्चालन हनु ेआयोजनाहरु 
१. शासकीय व्यवस्था एवम ्सशुासन 

• प्रादेणशक शासन प्रिाली र अन्त्िर स्थानीय िह समन्त्वय 
• सशुासन प्रवििन िथा शासकीय सधुार 
• प्रदेश अनसुन्त्धान ब्यरुो 
• प्रादेणशक िथा स्थानीय आयोजनाहरुको नतिजा व्यवस्थापन 

२.आतथिक मातमला 
• प्रादेणशक योजना िथा साविजतनक ववत्त व्यवस्थापन 
• संर्को सहमतिमा वैदेणशक अनदुान र सहयोग पररचालन 
• स्थानीय िहमा ववत्त हस्िान्त्िरि 
• लर् ुबीमा (कृवष, पश)ु िथा साना प्रकृतिका अनदुान 

३.उद्योग, वाणिज्य िथा आपतुिि  

• ग्रामीि उद्यम (लर् ुिथा र्रेल ुसमेि) िथा उद्यमशीलिा प्रवििन 
• बजार ववकास र सोका लातग आवश्यक सीप ववकास 

• लर्,ु र्रेल ुिथा साना उद्योगको दिाि, नवीकरि, खारेजी, तनयमन, ववकास र 
प्रवििन 

• औद्योतगक ग्रामहरुको स्थापना र सञ्चालन  
• व्यापार सूचना िथा तनकासी प्रवििन 

• उद्यमशीलिा, व्यवसावयक सीप ववकास र िातलम 

• गररबी तनवारिका लातग लर् ुउद्यम  ववकास कायिक्रम 
• स्थानीय िहमा उपभोग्य वस्िकुो माग आपतुिि ववश्लषेि 
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४. उजाि, जलस्रोि िथा तसाँचाइ 

• िराई मधेसमा २०० हेक्टर देणख १०,००० हेक्टरसम्म, पहाडी क्षेरमा ५० हेक्टर देणख 
५००० हेक्टरसम्म र वहमाली क्षेरमा २५ देणख १०० हेक्टरसम्मका मझौला प्रकृतिका 

तसाँचाइ आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्त्धान, गरुुयोजना ियारी, तनमािि  एवम ्व्यवस्थापन 

• एकभन्त्दा बढी स्थानीय िहसाँग सम्बणन्त्धि तसाँचाइ आयोजनाहरुको तनमािि िथा समन्त्वय 

• िराई मधेसमा २००० हेक्टर देणख १०००० हेक्टरसम्म, पहाडी क्षेरमा १०० हेक्टर 
देणख १००० हेक्टरसम्म र वहमाली क्षेरमा २० हेक्टर देणख १०० हेक्टरसम्म तसंणचि 
क्षेर भएका तसंचाइ आयोजनाहरुको ममिि संभार िथा  व्यवस्थापन 

• नयााँ प्रववतधमा आधाररि एकीकृि नदी िथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्त्धी आयोजनाहरु, 
• िराई-मधेस, पहाडी िथा वहमाली क्षेरमा सञ्चालन गररने तसाँचाइ िथा नदी तनयन्त्रि 

• १ मे.वा. भन्त्दा मातथ २० मे.वा सम्मका (प्रदेश स्िरीय) जलववद्यिु आयोजनाहरूको 
तनमािि िथा सञ्चालन 

• १ मे.वा.भन्त्दा मातथ १० मे.वा. सम्मका सौयि उजाि प्रिाली आयोजनाहरुको तनमािि िथा 

सञ्चालन, 
• ११ के.भी. देणख ३३ के.भी. भन्त्दा साना प्रसारि लाइन तनमािि र व्यवस्थापन 

• ग्रामीि िथा सामदुावयक ववद्यिुीकरि 

• भतूमगि जल तसंचाइ अन्त्िरगि मेणशन तिल टु्यबवेल तसंचाइ योजनाहरु तनमािि, ममिि िथा 
व्यवस्थापन 

• मझौला प्रकृतिका नदीहरु (महाभारि पहाड र चरेु पहाडबाट उद्गम भइ बग्ने नदी) 
तनयन्त्रि/व्यवस्थापन 

• लम्बाइ १०० देणख २०० तमटरसम्म, फेदको चौडाइ ५० देणख १०० तमटर िथा कुल 

क्षेर ५००० देणख २०,००० वगि तमटर सम्मका पवहरो तनयन्त्रि िथा व्यवस्थापन 
 

 



 . 
 

 

५. काननु, न्त्याय िथा संसदीय मातमला 
• संर्ीय प्रिाली बमोणजम प्रादेणशक काननु तनमािि 

• काननुी णशक्षा सचेिना, 
• मेलतमलाप र मध्यस्ििा, 

६. कृवष िथा पशपुन्त्छी 
• उत्पादन केन्त्रीि कृवष िथा पशपुन्त्छी फामि/केन्त्रहरु 
• उत्पादन र उत्पादकत्व अतभववृि गने कायिहरु 
• कृवष क्षेरको व्यवसायीकरि र बजारीकरि सम्बन्त्धी कायिक्रम 
• बीऊ आपतुिि र तनयमन 

७. भतूम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारि 

• मकु्त कमैया िथा हतलया लगायि गररब लणक्षि ववणश�ीकृि कायिक्रम 
• गठुी व्यवस्थापन 
• दईु वा सो भन्त्दा बढी स्थानीय तनकायमा कायिक्षेर रहेका सहकारीको तनयमन 
• प्रदेशतभरका सहकारीको क्षमिा ववकास  

८.खानपेानी 

• प्रदेशस्िरका आधारभिू खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वविरि सम्बन्त्धी कायिहरु 

• िराई-मधेसमा १० देणख ३० हजार, पहाडी क्षेरमा २ देणख ५ हजार र वहमाली क्षेरमा 
५ सय देणख १ हजार सम्मको जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा परु् याउने आयोजना 

• फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधनका कायिहरु 
• एकभन्त्दा बढी स्थानीय िहलाई प्रभाव पाने आयोजनाहरु 

९. आन्त्िररक मातमला 

• प्रदेश शाणन्त्ि सरुक्षा, प्रदेश प्रहरी प्रशासन िथा सामदुावयक प्रहरी 

• मानब बेचतबखन र लागू औषध कारोबार सम्बन्त्धी सूचना संकलन, ववश्लषेि िथा प्रवाह र 
तनयन्त्रि िथा सचेिना 

• कारागार व्यवस्थापन 
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• प्रदेश लोकमागि र स्थानीय मागिमा ट्रावफक व्यवस्थापन 
• स्थानीय प्रशासन 

• संर्, संस्था दिाि, अतभलेखीकरि र तनयमन 

• ववपद व्यवस्थापन 
१०.भौतिक पूवािधार िथा यािायाि 

• नेपालको संववधानको अनसुचुी (६) मा उल्लेख भएको प्रदेशको क्षेरातधकार मा रहेको 
प्रादेणशक लोकमागिको ववकास िथा ववस्िार 

• सातबकका स्थानीय पूवािधार िथा कृवष सडक ववभागबाट भइरहेको सम्पिुि कायिहरु संरचना 
सवहि 

• प्रादेणशक राजधानीलाई स्थानीय िहको मखु्य प्रशासतनक केन्त्रसाँग जोड्ने मलु सडकहरु 
• प्रादेणशक लोकमागिमा पने पलुहरु 
• झोलङु्गे पलु 
• प्रादेणशक लोकमागिको यािायाि िथा सडक सरुक्षा सम्बन्त्धी कायिहरु 

११.मवहला, बालबातलका िथा जेष्टनागररक 

• प्रदेशस्िरका मवहला ववकास कायिक्रमहरु 
• मवहला सचेिना िथा ववकास सम्बणन्त्ध िातलम िथा  क्षमिा अतभववृि सम्बन्त्धी कायिक्रम 
• प्रदेशस्िरका वृिाश्रम र बालग्राम व्यवस्थापन िथा अनगुमन 

१२.यवुा िथा खेलकुद  

• यवुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन, 
• यवुासम्बन्त्धी प्रादेणशक नीति, काननु, योजना, कायािन्त्वयन िथा तनयमन 

• राविय ववकास स्वयंसेवक पररचालन 
• स्काउट सम्बन्त्धी कायिहरु 

• प्रदेशस्िरमा खेलकुद ववकास िथा प्रादेणशक पूवािधारहरुको ववकास, तनमािि  र स्िरोन्नति, 
• प्रादेणशक खेलकुद प्रतियोतगिाको आयोजना िथा सहभातगिा, 

१३.वन िथा वािावरि 

• एक भन्त्दा बढी स्थानीय िहमा फैतलएको सामदुावयक र कबतुलयिी बनको व्यवस्थापन 



 . 
 

 

• जतडबटुी ववकास, उत्पादन, बजारीकरि र प्रवििन, 
• भ ूिथा जलाधार संरक्षि, 
• वन, वनस्पति, वन्त्यजन्त्ि ुर जैववक ववववधिा सम्बन्त्धी प्रादेणशक सङग्रहालय व्यवस्थापन 

• प्रदेश स्िरीय णचतडयाखाना व्यवस्थापन 
• प्रदषुि िथा वािावरि सम्बन्त्धी िातलम 

• जलवाय ुपररवििन न्त्यूनीकरि िथा अनकुुलन सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु, 
• तबरुवा उत्पादन िथा वृक्षारोपि 

• हररि उद्यम स्थापना िथा संचालन काष्ट, गैर काष्ट र पयाि पयिटन 

• डढेलो तनयन्त्रि िथा व्यवस्थापन 
• प्रकृतिमा आधाररि पयिटनका प्रदेश स्िरीय आयोजनाहरु 
• वन िथा वन्त्यजन्त्ि ुअपराध तनयन्त्रि 
• वन्त्यजन्त्ि ुपालन 
• कृवष वन 
• सडक िथा नहर वकनारा वकृ्षारोपि र व्यवस्थापन 

१४. णशक्षा ,ववज्ञान िथा प्रववतध 

• ववद्यालय िहका णशक्षकहरुको िातलम सम्बन्त्धी कायि 
• माध्यातमक िह कक्षा १० को एस इ इ परीक्षा संचालन 
• अपांगिा भएका बालबातलकाहरुका लातग ववशेष आवातसय ववद्यालयहरु संचालन 
• व्यवासावयक णशक्षा िथा प्राववतधक िातलम 
• पोतलटेणक्नक संचालन 
• ववज्ञान संग्राहलय र अनसुन्त्धान केन्त्रहरु 
• सामदुावयक पसु्िकालयहरुको संचालन 
• णशक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोणजि कायिहरु 
• नमनुा ववद्यालय ववकास 
• प्रदेश स्िरीय शैणक्षक िथयांक ववकास 
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१५.श्रम रोजगार िथा सामाणजक सरुक्षा 

• सीप ववकाससम्बन्त्धी क्षमिा ववकास/िातलम र रोजगार प्रवििन 

• आन्त्िररक रोजगारी प्रवििन 
१६.सहरी ववकास 

• प्रदेशतभरको सहरी ववकास योजना िजुिमा, सहरी पूवािधार तनमािि, संचालन, ममिि संभार 
• प्रदेश अन्त्िगििका आवास िथा  भवन सम्बन्त्धी योजनाहरुको कायािन्त्वयन र मागितनदेशन 

• प्रादेणशक राजधानी र अन्त्िर स्थानीय सहरको योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन िथा संयोजन 

• लणक्षि आवास कायिक्रमको नीति, योजना र कायािन्त्वयन 

• एवककृि बस्िी ववकास 
• प्रदेश िहका सरकारी भवन तनमािि िथा ममिि संभार 

• आधतुनक, बहउुपयोगी सम्मेलन केन्त्रहरुको तनमािि, संचालन र ममिि संभार 
१७.संस्कृति, पयिटन िथा नागररक उडयान 

• प्रदेश स्िरका पयिटन पवुािधार 

• भाषा, तलपी, संस्कृति, लतलिकला र धातमिक सम्पदा संरक्षि 

• प्रदेश संग्रहालय 
• संस्कृति िथा पयिटन प्रवििन सम्बन्त्धी कायिहरु 

१८.संर्ीय मातमला िथा सामान्त्य प्रशासन  

• स्थानीय शासन िथा सामदुावयक ववकास र प्रदेश स्िरका पूवािधार तनमािि 
• प्रदेश िथा स्थानीय मातमला प्रणशक्षि 
• प्रदेश िथा स्थानीय तनजामिी सेवा र अन्त्य प्रादेणशक सरकारी सेवाका कमिचारीहरुको क्षमिा 

ववकास, प्रणशक्षि िथा कल्याि 
१९.सञ्चार िथा सचुना प्रववतध 

• १०० देणख १००० वाटसम्मको एफ.एम.रेतडयो र केबलु टेतलतभजनको विक्वेन्त्सी प्राति 

पिािको संचालन अनमुति, नवीकरि र तनयमन 

• प्रदेश स्िरमा िारयकु्त र िाररवहि ब्रोडब्याण्ड पूवािधारको ववकास, व्यवस्थापन र तनयमन 



 . 
 

 

• प्रदेश तभर संचार ग्राम संचालन, व्यवस्थापन र तनयमन 

• प्रदेश स्िरका सूचना प्रववतध पाकि को योजना, तनमािि, व्यवस्थापन र तनमयन 
२०.स्वास्थय िथा जनसंख्या 

• साववकमा रहेको क्षेरीय, उपक्षेरीय िथा अंचल अस्पिाल र आयवेुद णचवकत्सालय 

• खोप, औषधी, उपकरिको संचालन 

• स्थानीय िहहरुबीच स्वास्थय सेवाको समन्त्वय 

• प्रादेणशक स्िरको जनसांणख्यक सूचना व्यवस्थापन, क्षमिा ववकास िथा अध्ययन 
२१.योजना िथा िथयाङ्क व्यवस्थापन  

• प्रादेणशक योजना िजुिमा, अनगुमन, मूल्यांकन र अनणुशक्षि 

• प्रदेश मध्यकालीन खचि संरचना 

• ददगो ववकास लक्ष्यको प्रदेश िहमा आन्त्िररकीकरि, कायािन्त्वयन िथा समन्त्वय 

• साविजतनक तनजी साझेदारी सम्बन्त्धी प्रादेणशक योजना िथा कायािन्त्वयन 

• प्रादेणशक िथयांक र अतभलेख सम्बणन्त्ध योजना, संकलन िथा व्यवस्थापन 

उल्लणखि वाहेक संर्ीय कानूनवाट थप भएका अन्त्य कामसाँग सम्वणन्त्धि योजनाहरु 
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अनसूुची ९ 
 ददगो ववकास लक्ष्यको संणक्षि वववरि 

  

ददगो ववकास 
लक्ष्य नं. 

ददगो ववकास लक्ष्य 

१. सबै प्रकारका गररबीलाई सबै ठाउबाट अन्त्त्य गने ।  

२. भोकमरीको अन्त्त्य गने, खाद्य सरुक्षा िथा उन्नि पोषि प्राति गने र ददगो  
कृवषको  प्रबििन गने । 

३. स्वास्थय जीवन सतुनणिि गने र सबै उमेर समूहका सबै मातनसको कल्याि 
प्रवििन गने । 

४. सबैका लातग समावेशी िथा गिुस्िरीय णशक्षा सतुनणिि गने िथा आजीवन 
तसकाइका अवसरहरूलाई प्रवििन गने । 

५. लैवङ्गक समानिा हातसल गने र सबै मवहला िथा वकशोरीहरूको सशक्तीकरि 
गने ।  

६. सबैका लातग खानेपानी िथा सरसफाइमा पहुाँच सतुनणिि गने । 

७. सबैका लातग खचिले धान्नसक्ने, भरपदो,  ददगो िथा आधतुनक ऊजािमा पहुाँच 
सतुनणिि गने ।  

८. सबैका लातग समावेशी िथा ददगो आतथिक ववृि, रोजगारी िथा मयािददि कामको 
प्रवििन गने । 

९. बतलयो पूवािधार तनमािि गने, औद्योतगकीकरिलाई ददगो बनाउने िथा नवीन 
खोजलाई प्रोत्साहन गने । 

१०. देश तभरै र देशहरूमाझ रहेको असमानिालाई न्त्यून गने । 

११. शहरहरूलाई समावेशी, सरुणक्षि, सबल र ददगो बनाउन े। 

१२. ददगो उपभोग र उत्पादनको ढााँचा सतुनणिि गने। 

१३. जलवायू पररवििन िथा यसका प्रभाव ववरुि लड्न ित्काल कायि थाल्ने। 

१४. ददगो ववकासको तनणम्ि महासागर, समनु्त्र र सामणुन्त्रक स्रोिहरू संरक्षि गने  
र ददगो रूपमा प्रयोग गने। 

१५. वनको ददगो व्यवस्थापन गने, मरुभमूीकरि  ववरुि लड्ने, भःूक्षयीकरि रोकेर   

त्यस्िो प्रवक्रयालाई उल्ट्याउने िथा जैववक ववववधिाको क्षतिलाई रोक्ने । 

१६. न्त्यायपूिि,  शाणन्त्िपूिि र समावेशी समाजहरूको प्रवििन गने । 

१७. ददगो ववकासका लातग ववर्श्व्यापी साझेदारीलाई पनुजीवन ददने । 

नोटः सूचक नं १४ नेपालको हकमा लागू हनुेछैन ।  
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अनसूुची १० 
आयोजना प्राथतमकीकरिका आधार 

१.ववकास आयोजना/कायिक्रमलाई प्राथतमकीकरि गनिको लातग समग्र ववषयगि के्षरलाई ५ क्षरेमा 
वगीकरि गररएको छ। 

योजनाको प्राथतमवककरि गदाि योजना उपयोग गने जनसंख्या, जग्गा प्रातिको अवस्था, 
समावेशीकरिलाई टेवा पगु्ने नपगु्ने अवस्था, ववस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार भए नभएको अवस्था, 
जनसहभातगिाको अवस्था, वािावरणिय प्रभावको अवस्था, मानव ववकास सचुकाङको अवस्था र 
मौतलक हकसंग सम्वणन्त्धि ववषयको ववश्लषेि गरी गनुि पनेछ । 

(!) आतथिक, (@) कृवष, सहकारी िथा  भतूम व्यवस्था, (#) सामाणजक, ($) पूवािधार, (%) सशुासन िथा 
अन्त्य 

२. ववकास आयोजना/कायिक्रमलाई प्राथतमकीकरि गनिको लातग ६ वटा सामान्त्य आधार र २ वटा 
क्षरेगि आधारहरु िय गरी सामान्त्य आधारलाई कुल ७० अंक र क्षरेगि आधारलाई कुल ३० 
अंक राणखएको छ। 

३. कायिक्रमलाई P1 र P2 गरी २ वटा प्राथतमकिाक्रममा वगीकरि गररएको छः  
४. साधारि बजेटलाई ५ आधारमा P1 र P2 गरी २ वटा प्राथतमकीकरिमा वगीकरि गररएको छ। 

ववकास कायिक्रमको अंक प्रदान 

क्र.स. योगदान अंक प्रतिशि  

१  प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरेमा        -अति उत्तम ३ १०० 

२ अप्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरेमा        - उत्तम २ ६६.६ 

३ कम वा सामान्त्य योगदान गरेमा            - सामान्त्य १ ३३.३ 

४  योगदान नप¥ुयाएमा                     - न्त्यनु ० ० 
 

ववकास कायिक्रमको प्राथतमकीकरि 

क्र.स. कूल प्रािाङ्क प्राथतमकिा क्रम 

१ ७५ वा सो भन्त्दा बढी अंक भएमा पवहलो (P1) 

२ ७५ भन्त्दा कम अंक भएमा दोस्रो (P2) 



 . 
 

 

 

सामान्त्य आधार (७० अंक) 

१. िीव्र, ददगो र रोजगारमलुक आतथिक ववृिमा योगदान परु ्याउनःे   (१५ अंक) 

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने 
- प्रादेणशक उत्पादन 
- प्रादेणशक आय ववृि  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 

 

२. प्रादेणशक प्राथतमकिा वा िलुनात्मक लाभका क्षरेमा योगदान परु ्याउनःे (१० अंक) 

क  प्रदेशको प्राथतमकिा वा िलुनात्मक लाभ भएका प्रमखु दईु क्षेरको उत्पादन 
वा आय ववृिमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

३. ददगो ववकासका लक्ष्यहरु प्रातिमा योगदान परु ्याउनःे (१० अंक)  

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने  
- ददगो ववकास लक्ष्य १ (SDG 1) (सबै प्रकारका गररबीको अन्त्त्य)  
- ददगो ववकास लक्ष्य ८ (SDG 8) (पिुि र उत्पादनमूलक रोजगागरी 

प्रािी वा ववृि)  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
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४. सहभातगिाको अवस्थाः (१० अंक) 

क  तनम्न क्षेर वा संस्थाहरु मध्ये कुनै एकको सहभातगिा रहने 
- नागररक समाज, सामदुावयक संस्था, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता 

समूह वा सेवाग्राही, वा 
- स्थानीय सरकार, वा 
- तनजी क्षेर  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

५. समावेशीकरिमा योगदान (१० अंक)  

क. क्षरेीय समावेशीकरिमा योगदानः (५ अंक)  
 

क  मानव ववकास सूचकाङ्कमा िलदेणख ३० औ स्थानसम्मका स्थानीय िहमा 
सञ्चातलि हनुे आयोजना 

अति उत्तम 

ख  मानव ववकास सूचकाङ्कमा िलको ३१ औ देणख ६० औ स्थानसम्मका 
स्थानीय िहमा सञ्चातलि हनुे आयोजना 

उत्तम 

ग  मानव ववकास सूचकाङ्कमा िलको ६१औ देणख ९० औ स्थानसम्मका 
स्थानीय िहमा सञ्चातलि हनुे आयोजना 

सामान्त्य 

र्  मानव ववकास सूचकाङ्कमा िलको ९१औ स्थान देणख मातथका स्थानीय िहमा 
सञ्चातलि हनुे वा क्षेरीय सन्त्िलुनमा स्प� योगदाान नपयुािउने योजना 

न्त्यून 

प्रदेश तभर रहेका स्थानीय िहको मानव ववकास सचुकाङ्क सूणच प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको 
website वाट हेनि सवकनेछ ।  

ख. सामाणजक समावेशीकरि र लैंतगक मूलप्रवाहीकरिमा योगदानः (५ अंक)  

क  सामाणजक र लैंतगक मूलप्रवाहीकरि, समानिा र सशक्तीकरि (SDG 5) लाई 
प्रत्यक्ष िथा उल्लेख्य रुपमा बढावा ददने  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 

 



 . 

 
 

६. आयोजनाको पूवि कायि प्रगति, सम्पन्न हनु लाग्न ेसमय वा कायािन्त्वयन ियारी कायि (१५ अंक) 

क  चाल ुआयोजनाको लातग 
चाल ुआवको दोस्रो चौमातसक सम्ममा ७५ प्रतिशि भन्त्दा वढी भौतिक 
प्रगति रहेको र आगामी आवमा सम्पन्न हनुे सतुनणि रहेको वा 
नयााँ आयोजनाको लातग 

आयोजना कायािन्त्वयनको लातग DPR / fisiblity अध्ययन भई जग्गा प्राति 
भएको 

अति उत्तम 

ख  चाल ुआयोजनाको लातग  
चाल ुआवको दोस्रो चौमातसक सम्ममा ६० देणख ७५ प्रतिशि भौतिक प्रगति 
रहेको वा 
- आगामी दईु वषिमा आयोजना सम्पन्न हनुे सतुनणिि रहेको, वा  
नयााँ आयोजनाको लातग 

- आयोजना कायािन्त्वयन ियारी कायि अणन्त्िम चरिमा रहेको र जग्गा 
प्रातिमा समस्या नरहेको।  

उत्तम 

ग  चाल ुआयोजनाको लातग 
- चाल ु आवको दोस्रो चौमातसकसम्ममा भौतिक प्रगति ४५ देणख ६० 
प्रतिशिसम्म रहेको, वा 
- आगामी िीन वषिमा आयोजना सम्पन्न हनुे सतुनणिि रहेको, वा  
नयााँ आयोजनाको लातग 

- आयोजना कायािन्त्वयन ियारी कायि भैरहेको।  

सामान्त्य 

र्  चाल ुआयोजनाको लातग 
- चाल ुआवको दोस्रो चौमातसकसम्मको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशि भन्त्दा 
न्त्यनु रहेको वा 
- आगामी चार वषिसम्ममा पतन आयोजना सम्पन्न हनुे सतुनणिििा नरहेको, 
वा  
नयााँ आयोजनाको लातग 
- आयोजना कायािन्त्वयन ियारी कायि नभएको।  

न्त्यून 
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क्षरेगि आधार  
प्रमखु के्षर िथा उपक्षरेहरु 

के्षरगि आधार अंक-३० 

(अ) आतथिक क्षरे 

(अथि, वन िथा वािावरि उद्योग, वाणिज्य, आपूतिि, पयिटन र श्रम) 

क. चाल ुआवतधक योजनाको क्षरेगि लक्ष्य र उद्दशे्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा योगदानः (१५ 
अंक)  

क  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने  

अति उत्तम 

ख  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
अप्रत्यक्ष र उच्च योगदान परु ्याउन े 

उत्तम 

ग  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
सामान्त्य वा कम योगदान परु ्याउने  

सामान्त्य 

र्  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
योगदान नपरु ्याउने  

न्त्यून 

क्र .सं.  प्रमखु क्षरे उपक्षरेहरु 

१  आतथिक क्षेर  अथि, उद्योग, वाणिज्य, आपूिी, वन िथा वािावरि,  पयिटन, श्रम िथा 
रोजगार  

२ कृवष, सहकारी 
िथा भमूी 
व्यवस्था 

कृवष ववकास, पशपुन्त्छी, सहकारी िथा भतूम व्यवस्था 

३ पूवािधार  सडक िथा अन्त्य यािायाि, सहरी ववकास, तसाँचाई, सूचना िथा सञ्चार, 

उजाि र प्रादेणशक पूवािधार ववकास  

४  सामाणजक क्षेर  णशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववतध, स्वास्थय िथा पोषि, मवहला, बालबातलका 
िथा समाज कल्याि, खानेपानी िथा सरसफाई र संस्कृति  

५ सशुासन िथा 
अन्त्िरसम्बणन्त्धि 
क्षेर  

मातथ उल्लेणखि वगीकरिमा नपरेका अन्त्य सम्पूिि क्षेरहरु जस्िैः 
जनसंख्या, सेवा प्रवाह, समन्त्वय, आन्त्िररक मातमला िथा न्त्याय, योजना 
िथा िथयाङ्क र ववपद व्यवस्थापन  



 . 
 

 

 

ख. ददगो ववकासको के्षरगि लक्ष्य प्रातिमा योगदानः (१५ अंक) 

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने 
- ददगो वकास लक्ष्य ९ (SDG 9) को ददगो समावेशी 

औधोतगकीकरि प्रवििन गनि, वा 
- ददगो ववकास लक्ष्य १३ (SDG 13) को जलवाय ुपररवििन अनकूुलन 

र वािावरि संरक्षि गनि, वा 
- ददगो ववकासको लक्ष्य १५ (SDG 15) को वनको ददगो 

व्यवस्थापन, भकू्षयीकरिको रोकथाम, जैववक ववववधिाको क्षति 
रोक्न, वा 

- राजस्व ववृि र खचि व्यवस्थापन गनि  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका सबै ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका सबै ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

(आ) कृवष, सहकारी िथा भमूी व्यवस्था 

(कृवष ववकास, पशपुन्त्छी, सहकारी िथा भतूम व्यवस्था) 

क. चाल ुआवतधक योजनाको क्षरेगि लक्ष्य र उद्दशे्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा योगदानः (१५ 
अंक)  

क  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने  

अति उत्तम 

ख  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
अप्रत्यक्ष र उच्च योगदान परु ्याउन े 

उत्तम 

ग  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
सामान्त्य वा कम योगदान परु ्याउने  

सामान्त्य 

र्  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
योगदान नपरु ्याउने  

न्त्यून 
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ख. ददगो ववकासको के्षरगि लक्ष्य प्रातिमा योगदानः (१५ अंक) 

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने 
- ददगो वकास लक्ष्य २ (SDG 9)को ददगो समावेशी औधोतगकीकरि 

प्रवििन गनि, वा 
- ददगो ववकासको लक्ष्य १५ (SDG 15) को वनको ददगो 

व्यवस्थापन, भकू्षयीकरिको रोकथाम, जैववक ववववधिाको क्षति 
रोक्न, वा 

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका सबै ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका सबै ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

इ) सामाणजक क्षरे 

(णशक्षा, ववज्ञान, िथा प्रववतध, स्वास्थय िथा पोषि, मवहला बालबातलका िथा समाज कल्याि, खानपेानी 
िथा सरसफाई,  संस्कृति) 

क. चाल ुआवतधक योजनाको क्षरेगि लक्ष्य र उद्दशे्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा योगदानः (१५ 
अंक)  

क  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने  

अति उत्तम 

ख  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
अप्रत्यक्ष र उच्च योगदान परु ्याउन े 

उत्तम 

ग  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
सामान्त्य वा कम योगदान परु ्याउने  

सामान्त्य 

र्  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
योगदान नपरु ्याउने  

न्त्यून 

 

 

 

 

 



 . 
 

 

ख. ददगो ववकासको के्षरगि लक्ष्य प्रातिमा योगदानः (१५ अंक) 

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने 
- ददगो ववकास लक्ष्य ३ (SDG 3) को स्वस्थ जीवन प्रातिका लातग 

बाल मतृ्यूदर न्त्यूनीकरि गनि, वा  
- माि ृमतृ्यूदर न्त्यूनीकरि वा मलेररया, क्षयरोग, HIV/AIDS तनयन्त्रि 

गनि, वा 
- ददगो वकास लक्ष्य ४ (SDG 4) को सबैको लातग समावेशी र 

गिुस्िरीय णशक्षा प्राति गनि, वा 
- ददगो ववकास लक्ष्य ५ (SDG 5) को लैंतगक समानिा र मवहला िथा 

वकशोरीहरुको सशक्तीकरिमा योगदान परु ्याउने,  
- प्राथतमकि एवम ्माध्यतमक िहमा छाराः छारको अनपुाि ववृि गनि, 

वा 
- ददगो ववकास लक्ष्य ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाई सेवाको 

उपलब्धिाको ददगो सतुनणिििा गनि, वा 
- संस्कृति प्रवििन गनि,  

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका सबै ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका सबै ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

(ई) पूवािधार क्षरे 

(ऊजाि, तसंचाई, सडक िथा अन्त्य यािायाि, सहरी ववकास, सूचना िथा सञ्चार िथा प्रादेणशक पूवािधार 
ववकास) 

क. चाल ु आवतधक योजनाको क्षरेगि लक्ष्य र उद्दशे्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा योगदानः  

(१५ अंक)  

क  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने  

अति उत्तम 

ख  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
अप्रत्यक्ष र उच्च योगदान परु ्याउन े 

उत्तम 

ग  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
सामान्त्य वा कम योगदान परु ्याउने  

सामान्त्य 

र्  चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा 
योगदान नपरु ्याउने  

न्त्यून 
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ख. ददगो ववकासको के्षरगि लक्ष्य प्रातिमा योगदानः (१५ अंक) 

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने 
- ददगो ववकास लक्ष्य ७ ((SDG 7)) को ददगो र आधतुनक उजाि सतुनणिि 

गनि, वा 
- ददगो ववकास लक्ष्य ९ (SDG 9) को ददगो यािायाि ववकास गनि, वा 

नवीन खोज गनि र प्रववतध प्राति गनि 
- ददगो ववकास लक्ष्य ११ (SDG 11) को सरुणक्षि, सवल, समावेशी र 

ददगो सहर ववकास गनि 

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका सबै ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका सबै ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

(उ) सशुासन िथा अन्त्िरसम्बणन्त्धि क्षरे 

(जनसंख्या, ववपद व्यवस्थापन, आन्त्िररक मातमला िथा न्त्याय, शाणन्त्ि, योजना, िथा िथयाकं) 

क. चाल ुआवतधक योजनाको क्षरेगि लक्ष्य र उद्दशे्य अनरुुप नतिजा प्रातिमा योगदानः (१५ 
अंक)  

क चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा  प्रातिमा 
प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने ] 

अति उत्तम 

ख चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा  प्रातिमा 
अप्रत्यक्ष र उच्च योगदान परु ्याउने] 

उत्तम 

ग चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा  प्रातिमा 
सामान्त्य वा कम योगदान परु ्याउने ]] 

सामान्त्य 

र् चाल ुआवतधक योजनाको क्षेरगि लक्ष्य र उद्देश्य अनरुुप नतिजा  प्रातिमा 
योगदान नपरु ्याउने ] 

न्त्यून 

 

 

 

 

 



 . 
 

 

ख. ददगो ववकासको के्षरगि लक्ष्य प्रातिमा योगदानः (१५ अंक) 

क  तनम्न ववषयहरुमा प्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय योगदान परु ्याउने 
- ददगो ववकास लक्ष्य १० (SDG 10) को असमानिा हटाउने, 
- सशुासन अतभववृि गनि, वा 
- ददगो ववकास लक्ष्य १३ (SDG 13) को जलवाय ुपररवििन अनकूुलन 

र वािावरि संरक्षि गनि, 
- ददगो ववकास लक्ष्य १६ (SDG 16) को शाणन्त्ि सरुक्षा अतभववृि गनि, 

वा 
- न्त्यायमा सबैलाई पहुाँच बढाउन, वा 
- जनसंख्या व्यवस्थापन गनि, वा 
- ववपद व्यवस्थापन गनि, वा 
- योजना िथा िथयाङ्क प्रिालीमा सधुार र सदुृढीकरि गनि 

अति उत्तम 

ख  मातथका ववषयहरुमा अप्रत्यक्ष िथा उल्लेखनीय रुपमा योगदान परु ्याउने  उत्तम 

ग  मातथका सबै ववषयहरुमा कम वा सामान्त्य योगदान परु ्याउने  सामान्त्य 

र्  मातथका सबै ववषयहरुमा योगदान नपरु ्याउने  न्त्यून 
 

साधारि बजेटको प्राथतमकीकरि 

क्र .सं.  आधार अंक 

१  जनिालाई प्रत्यक्ष सेवा गनि सहयोग गने  ५ 

२  सशुासन कायम गनि योगदान परु ्याउने ५ 

३  राजर्श् ववृि गनि सहयोगी कायिहरु  ५ 

४  ववकास कायिमा योगदान परु ्याउने  ५ 

५  मानव संसाधन ववकास, वािावरि संरक्षि र क्षेरीय सन्त्िलुनमा योगदान परु ्याउने  ५ 
 

जम्मा  २५ 
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साधारि बजेटको भार प्रदान गने िररका 

क्र .सं.   योगदान  अंक प्रतिशिमा 

१  अति उच्च सहयोग पगु्ने ५ १०० 

२  उच्च सहयोग पगु्ने  ३.५ ७० 
३  सामान्त्य सहयोग पगु्ने  २ ४० 

४  सहयोग नपगु्न े ० ० 
 

क्र.सं. कुल प्रािाङ्क प्राथतमकिाक्रम 

१ १७.५ वा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि भएमा पवहलो (P1) 

२ १७.५ अंक भन्त्दा कम अंक प्राि भएमा दोस्रो (P2) 
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अनसूुची ११ 
 पररयोजना बैङ्क (Project Bank) 

१. पषृ्टभतूम 

आवतधक योजना िजुिमाले मार योजनामा उल्लेणखि उद्देश्य एवम ्लक्ष्यहरु प्राि हदैुनन।् 
यसका लातग गिुस्िरीय र कायािन्त्वयनयोग्य आयोजना िजुिमा, छनौट र प्रभावकारी कायािन्त्वयन 
आवश्यक पदिछ। ववकास आयोजनाको चक्रका प्रमखु चरिहरु मध्ये आयोजना िजुिमा (Project 

formulation) पवहलो प्रमखु चरि हो।यस चरिमा आयोजनाको पवहचान, पूवि सम्भाव्यिा अध्ययन, 

ववस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन, ववष्टलेषि र छनौट आदद कायि गररन्त्छ।ववषशे गरी आयोजनाको पवहचान, 

पूवि सम्भाव्यिा अध्ययन र ववस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) को आधारमा मार 
आयोजनाको सवह पवहचान र त्यसको प्राथतमकिा तनधािरि गनि सवकन्त्छ। प्राथतमकिाका आधारमा 
छनौट गररएका आयोजनाहरुका लातग आतथिक स्रोि जटुाउन र आयोजनाकै प्रकृति र त्यसको 
स्वरूपले आयोजना कायिाान्त्वयनको प्रवक्रयागि ढांचा समेि सतुनणस्चि गनि सवकन्त्छ ।  

ववकास आयोजनालाई प्रदेशको प्राथतमकिा अनरुुप बनाउन र स्वातमत्व  अतभववृि गनि 
पररयोजना बैङ्क (Project Bank) को अवधारिाले सहयोग परु ्याउछ। िदथिवाद र कुनै ियारी तबना 
हाँचवुाको भरमा आयोजना छनौट र  कायािन्त्वयन गदाि आयोजना कायािन्त्वयन चरिमा ववतभन्न समस्या 
र जोणखम पवहचान हनु नसवक यस्िा आयोजनाले अपेणक्षि प्रतिफल ददन सवकरहेको छैन। यी समस्या 
समाधान गरी बढी प्रतिफलमखुी ववत्तीय र आतथिक रुपमा सम्भाव्य (Financially and economically 

viable) आयोजना छनौट गरी गनि पररयोजना बैङ्क आवश्यक छ। यसै तबषयलाई मध्यनजर गदै प्रदेश 
नीति िथा योजना आयोग (गठन िथा कायि सञ्चालन) आदेश, २०७५ को दफा ६(क) को उपदफा 
(४) मा लागि लाभ लगायिका तबतबध तबश्लषेिका आधारमा आयोजना बैक तनमािि गने/गराउन े
प्रावधान रहेको छ।  

२. उद्दशे्य  

• प्रतिफलमखुी ववत्तीय र आतथिक रुपमा सम्भाव्य (Financially and economically viable) 

आयोजना छनौट गनुि । 

• आयोजनामा प्रादेणशक स्वातमत्व ( ownership) लाई अतभववृि गनुि । 

• योजना िजुिमा ववतधलाई पारदशी र मागमा आधाररि वनाउन। 
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३. पररयोजना बैङ्क तनमािि गदाि गनुि पने कायि 

क. कायािन्त्वयन चरिमा रहेका आयोजनाको हकमा 
• आयोजना बैक तनमािि गने सम्बन्त्धमा ववषय-क्षेरगि मन्त्रालयवाट तबवरि माग गने, 

मन्त्रालयले सहभातगिामलुक ववतध अपनाएर आएका योजनाहरुको सम्भाव्यिा, लाभ 
लागि अनपुाि, समावेशीिा, मानव ववकास सचुकाङ्क अवस्था र ददगोपनाको ववश्लषेि गरी 
प्राथतमकिा तनधािरि गनुिपनेछ । 

• प्राि भएका त्यस्िा आयोजनाकाा वववरि, अध्ययन प्रतिवेदनको चरि र  अवस्था 
समेिलाई मध्यनजर गरर आयोजनाको प्राथतमकीकरि गरी आयोजना अध्यावतधक गने, 

• आयोजनाको कायिन्त्वयन िह समेिलाई ववचार गराी आयोजनाहरुको बगिाीकरिको 
आधार समेि स्प� हनुे गरी आयोजना बैंकको व्यवस्थापन गने, र 

• यसरी प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गररएका आयोजनाको कायिन्त्वयनका लातग प्रदेश नीति 
िथा योजना आयोग र आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालयको पूविस्वीकृति अतनवायि 
गने। 

ख. नयााँ आयोजनाको हकमा 
• ववषय-क्षेरगि मन्त्रालय/तनकायले आ-आफ्नो आवश्यकिा अनसुार 

सहभातगिामलुक ववतधवाट आयोजनाको पवहचान गने, 

• पवहचान गररएका आयोजनाको पूवि सम्भाव्यिा अध्ययन गने र आवश्यकिा अनसुार 
ववस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन गने, 

• आयोजनाको ववश्लषेि गरी ववत्तीय, आतथिक, सामाणजक र वािावरिीय रुपमा 
सम्भाव्य आयोजनाको सूची (पररयोजना बैङ्क) ियार गने, 

• सूचीमा परेका आयोजनालाई अनसूुची १० मा ददइएको आयोजना प्राथतमकीकरिका 
आधारमा प्राथतमकीकरि गने,  

• प्राथतमकीकरिमा परेका आयोजना मध्ये आयोजनाको प्राथतमकिा क्रम, उपलब्ध 
स्रोि साधन र कायािन्त्वयन क्षमिा समेिलाई ध्यानमा राखी आयोजना 
कायािन्त्वयनको लातग छनौट गरी बजेट ववतनयोजन गने। 

 

 

 

 



 . 
 

 

अनसूुची १२ 
 आयोजना ववश्लषेि प्रवक्रया 

१. आयोजनाको लगानी योग्यिा र औणचत्यिा मापनको आधार 

२. आयोजना छनौट (स्वीकृि वा अस्वीकृि गने औजार 

३. ववतध 

• आतथिक औणचत्यिा 
• लागि लाभ ववश्लषेि 

• लागि प्रभावकाररिा 
आतथिक ववश्लषेि 

१. आयोजनाको उद्देश्य र आतथिक औणचत्यिा 
२. आतथिक लागि ववश्लषेि 

३. लाभ मापन सवकने आयोजना 
• लागि लाभ ववश्लषेि  

४. लाभ मापन गनि नसवकने आयोजना 
• लागि प्रभावकाररिा ववश्लषेि (न्त्यूनिम लागि) 

५. तनष्टकषि र सझुाव  

लागि लाभ ववश्लषेि 

१. आयोजान हुाँदा र नहुाँदाको अवस्था  

२. ववश्लषेि ववतध 

३. आतथिक खदु वििमान मूल्य (Economic Net Present Value) 

४. आतथिक आन्त्िररक प्रतिफल दर (Economic Internal Rate of Return) 

५. लागि लाभ अनपुाि (Cost Benefit Ratio) 

६. सम्बेदनशीलिा ववश्लषेि (Sensitivity Analysis) 

७. वविरिात्मक ववश्लषेि (Distributive Analysis) 

ववत्तीय ववश्लषेि 

१. आयोजनाको पुाँजीगि लगानी, संचालन र ववत्तीय लागि अनमुान 

२. राजस्व तसजिना गने आयोजना 
• राजस्व अनमुान 

• लागि लाभ ववश्लषेि 

३. राजस्व तसजिना नगने आयोजना 
• ववत्तीय ददगोपना ववश्लषेि 

४. तनष्टकषि र सझुाव 

cg';"rL



  k|b]zsf] cfjlws of]hgf, dWodsfnLg vr{ ;+/rgf / jflif{s ljsf; sfo{qmd th{'df lbUbz{g . 
 

 

अनसूुची १३ 

ववस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) को ढााँचा 
 

१. क्षेरगि ववश्लषेि  

२. आयोजनाको पररचय 

३. आयोजनाको ववस्ििृ अध्ययन, अनसुन्त्धान िथा सवेक्षि 

४. ववस्ििृ इणन्त्जतनयररड. तडजाइन 

५. ववस्ििृ लागि अनमुान 

६. आतथिक र ववत्तीय ववश्लषेि 

७. वािावरिीय र सामाणजक ववश्लषेि 

८. ववस्ििृ ववत्तीय योजना 
९. ववस्ििृ कायि योजना 
१०. ववस्ििृ खररद योजना 
११. ववस्ििृ कायािन्त्वयन योजना 
१२. संचालन िथा ममिि ढााँचा  

१३. जोणखम व्यवस्थापन योजना 
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अनसूुची १४ 
वावषिक ववकास कायिक्रमको ढााँचा 

मन्त्रालय÷आयोग÷सणचवालयः 
क्षेर÷उपक्षेरः 
 

 क. पषृ्टभतूम (ववकास कायिक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा) 
 

 ख. चाल ुआवतधक योजनाको ववषय क्षेरगि उद्देश्यः 
 

 ग. चाल ुआवतधक योजनाको ववषय क्षेरगि रिनीतिहरूः 
 

 र्. नतिजा सूचकहरूः 

क्र.स. 
प्रतिफल 
सूचक 

ईकाइ 
ववगिका 
वषिको प्रगति 

आधार वषि 
२०७६/७७ को 
अनमुातनि णस्थति  

आ.व. २०७७/७८ 
को लक्ष्य 
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च. बजेट  
 आ.व. २०७७÷७८ को लातग यस क्षेर÷मन्त्रालयको लातग चालिुफि  रु....... करोड, 

पुाँजीगििफि  रु....... करोड र ववत्तीय व्यवस्थािफि  रु....... करोड गरी जम्मा रु........ 
करोड ववतनयोजन गररएको छ ।  
 

छ. आगामी आतथिक वषि २०७७÷७८ को खचि िथा श्रोिको अनमुान (ववकास कायिक्रम 
मार) 

 

नोटः (क) आवतधक योजनको समव�गि रिनीतिको कुन स्िम्भलाई टेवा पगु्ने योजना हो सो 
खलुाउने । 

(ख) आयोजनाको प्राथतमकीकरि गदाि P1 र P2 कुनमा पयो सो उल्लेख गने । 

(ग) सो योजनाले ददगो ववकासको १७ मध्ये कुन लक्ष्यलाई टेवा ददने हो सो खलुाउने । 

(र्) गररवी न्त्यनुीकरि k|ToIf ;xof]u k'–ofpg]nfO{ ! / ck|ToIf ;xof]u k'–ofpg]nfO{ @ 
lbg'kg]{5 . 

(ङ) लैवङ्गक र जलवाय ुसकें ि दददा प्रत्यक्ष योगदान पयुािउने भए १, अप्रत्यक्ष योगदान पयुािउने 
भए २ र िटस्थ वा शनु्त्य योगदान पयुािउने भए ३ अङ्क ददनपुनेछ ।  
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